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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:
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data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego
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Patent			
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A. WYNALAZKI
408
UDZIELONE PATENTY
(od nr 227 431 do nr 227 580)

B1 (11) 227544
(41) 2016 10 10
(51) A01G 23/06 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
(21) 411870
(22) 2015 04 02
(72) KRZYSIAK ZBIGNIEW, Lublin (PL); KOZAK MARTA, Lublin (PL);
KALITA GRZEGORZ, Romanówka (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Karczownik do rozdrabniania korzeni krzewów
B1 (11) 227438
(41) 2017 02 13
(51) A01K 61/00 (2006.01)
(21) 413389
(22) 2015 08 03
(72) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL)
(73) EKO‑WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno (PL)
(54) Urządzenie do przemysłowej hodowli węgorza
B1 (11) 227522
(41) 2016 08 01
(51) A01M 1/02 (2006.01)
A01N 25/18 (2006.01)
A01N 31/06 (2006.01)
A01P 19/00 (2006.01)
(21) 411117
(22) 2015 01 30
(72) GRODNER JACEK, Warszawa (PL); SERWA MAREK,
Warszawa (PL); BARCZYK ANDRZEJ, Kolonia Suska (PL);
ZWIERZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Dyspenser feromonowy wabiący chrząszcze kornika drukarza
B1 (11) 227487
(41) 2015 09 28
(51) A01N 25/28 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 411736
(22) 2015 03 24
(30) 1405445.6
2014 03 26
GB
(72) BRISTOW JAMES TIMOTHY, Chai Wan (CN); WU YIFAN,
Chai Wan (CN)
(73) Rotam Agrochem International Co., Ltd., Hong Kong (CN)
(54) Kompozycja herbicydowa, sposób jej wytwarzania, jej zasto‑
sowanie oraz sposób zwalczania wzrostu roślin w miejscu ich wy‑
stępowania
B1 (11) 227558
(41) 2015 04 13
(51) A01N 25/30 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 408073
(22) 2012 11 13
(30) 1119857.9
2011 11 17
GB
(86) 2012 11 13
PCT/CN12/84529
(87) 2013 05 23
WO13/071852
(72) BRISTOW JAMES TIMOTHY, Chai Wan (CN)

(73) Rotam Agrochem International Company Limited,
Hongkong (CN)
(54) Kompozycja chwastobójcza koncentratu zawiesinowego, spo‑
sób zwalczania roślin i zastosowanie tej kompozycji w tym sposobie
B1 (11) 227518
(41) 2016 05 23
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 410217
(22) 2014 11 20
(72) RADZIEJEWSKA‑KUBZDELA ELŻBIETA, Poznań (PL);
BIEGAŃSKA‑MARECIK RÓŻA, Kiekrz (PL); SŁODZIŃSKI MICHAŁ,
Kostrzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Napój owocowo‑warzywny oraz sposób wytwarzania napoju
owocowo‑warzywnego
B1 (11) 227523
(41) 2016 08 16
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)
(21) 411188
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS‑CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); JESZKA‑SKOWRON MAGDALENA, Poznań (PL);
KORCZAK JÓZEF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Napój aroniowy z zawartością ekstraktu z liści morwy białej oraz
sposób wytwarzania napoju aroniowego z zawartością ekstraktu
z liści morwy białej
B1 (11) 227512
(41) 2015 09 14
(51) A24D 3/04 (2006.01)
A24D 3/06 (2006.01)
(21) 407443
(22) 2014 03 07
(72) ZIĘTEK STEFAN, Warszawa (PL); BUCZEK BRONISŁAW,
Kraków (PL); WYRZYKOWSKA URSZULA, Warszawa (PL);
ŚWIĄTKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); BUCHALIK KAROL,
Warszawa (PL); ĆWIĄKALSKI WŁODZISŁAW, Kraków (PL);
MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL); WITKOWSKI WALDEMAR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Zestaw wyrobu tytoniowego, zwłaszcza papierosa z trójseg‑
mentowym układem filtrosorpcyjnym, którego środkowy segment
zawiera sorbent węglowy
B1 (11) 227553
(41) 2012 05 07
(51) A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
(21) 392751
(22) 2010 10 26
(72) MAZUR TADEUSZ, Michałowice (PL)
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(73) MAZUR TADEUSZ CENTRUM REHABILITACJI ZDROWIE,
Michałowice (PL)
(54) Mebel do siedzenia
B1 (11) 227476
(41) 2016 02 01
(51) A47F 3/04 (2006.01)
F25D 13/02 (2006.01)
(21) 409004
(22) 2014 07 28
(72) NAWROT TOMASZ, Czarnków (PL)
(73) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Czarnków (PL)
(54) Witryna chłodnicza zamknięta
B1 (11) 227477
(41) 2016 02 01
(51) A47F 3/04 (2006.01)
F25D 13/02 (2006.01)
(21) 409005
(22) 2014 07 28
(72) NAWROT TOMASZ, Czarnków (PL)
(73) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Czarnków (PL)
(54) Witryna chłodnicza napojowa
B1 (11) 227528
(41) 2017 01 30
(51) A47G 29/12 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
(21) 413229
(22) 2015 07 23
(72) GRUCA ALEKSANDER, Skawina (PL); WIĘK TOMASZ,
Chrzanów (PL)
(73) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA , Kraków (PL)
(54) Sposób binarnej oceny zajętości skrytek oraz skrytka w wielo‑
skrytkowej szafie nadawczo‑odbiorczej przesyłek pocztowych
B1 (11) 227440
(41) 2017 03 13
(51) A47G 29/14 (2006.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
G05B 19/042 (2006.01)
(21) 413689
(22) 2015 08 27
(72) STOPA GRZEGORZ, Nowy Białcz (PL)
(73) STOPA GRZEGORZ, Nowy Białcz (PL)
(54) Zestaw skrytek i panel sterujący
B1 (11) 227433
(41) 2016 12 05
(51) A47G 29/124 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
(21) 412568
(22) 2015 06 03
(72) MARKIEWICZ RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO‑ROZWOJOWE DA VINCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przechowywania przesyłek, urządzenie do ob‑
sługi zamka w urządzeniu do przechowywania przesyłek, mobilne
urządzenie elektroniczne do obsługi urządzenia do przechowywa‑
nia przesyłek, system oraz sposób dostarczania przesyłek z wyko‑
rzystaniem tych urządzeń
B1 (11) 227482
(41) 2017 03 27
(51) A47L 15/42 (2006.01)
A47L 15/00 (2006.01)
(21) 414037
(22) 2015 09 16
(72) DULĘBA DOMINIK, Radom (PL); KUKAWKA MICHAŁ, Fasty (PL)
(73) STALGAST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zmywarka kapturowa z osłoną przeciwwilgociową
B1 (11) 227509
(51) A47L 15/44 (2006.01)

(41) 2015 06 08
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(21) 406269
(22) 2013 11 26
(72) MARONE GIUSEPPE, Nichelino (IT); FICEK ADRIAN,
Jaworzno (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Sosnowiec (PL)
(54) Zintegrowany dozownik środka do mycia, w szczególności dla
zmywarki do naczyń
B1 (11) 227462
(41) 2017 03 13
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(21) 416118
(22) 2016 02 12
(72) CYKOWSKA‑BŁASIAK MAŁGORZATA, Kłobuck (PL); CHLEBUS
EDWARD, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Implant stomatologiczny
B1 (11) 227434
(41) 2016 12 19
(51) A61C 19/04 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
(21) 412640
(22) 2015 06 11
(72) KRASNY KORNEL, Warszawa (PL); KRASNY MARTA,
Warszawa (PL)
(73) KRASNY KORNEL MEDICARE, Warszawa (PL); KRASNY MARTA
MEDICARE, Warszawa (PL)
(54) Narzędzie do ustalania miejsca implantacji stomatologicznej
i/lub ustalania miejsca nacięcia płata śluzówkowo‑okostnowego
oraz sposób ustalania miejsca implantacji stomatologicznej i sposób
ustalania miejsca nacięcia płata śluzówkowo‑okostnowego
B1 (11) 227552
(41) 2011 07 04
(51) A61F 2/82 (2006.01)
A61F 2/90 (2013.01)
(21) 389961
(22) 2009 12 21
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD, Wrocław (PL); BARTKOWIAK‑JOWSA
MAGDALENA, Rawicz (PL); WASIELEWSKI MICHAŁ, Legionowo (PL);
BIAŁY DARIUSZ, Wrocław (PL); WAWRZYŃSKA MAGDALENA,
Wrocław (PL); ARKOWSKI JACEK, Wrocław (PL); FILIPIAK JAROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biodegradowalny, anizotropowy stent strukturalny
B1 (11) 227432
(41) 2016 11 07
(51) A61G 5/06 (2006.01)
B62B 5/02 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
(21) 412121
(22) 2015 04 24
(72) WRZOSEK JÓZEF, Golina (PL)
(73) WRZOSEK JÓZEF ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY WRZOS,
Golina (PL)
(54) Wózek inwalidzki
B1 (11) 227542
(41) 2016 09 26
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 411640
(22) 2015 03 18
(72) KORDYL GRZEGORZ, Nowy Bedoń (PL)
(73) KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE, Nowy Bedoń (PL)
(54) Stacjonarny symulator chodu
B1 (11) 227475
(51) A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 414579

(41) 2017 05 08

(22) 2015 10 28
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(72) SIEMIŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL); KONSTANTY
MAGDALENA, Kraków (PL); ŻELASZCZYK DOROTA, Kraków (PL)
(73) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Kompleks IMG dla produktów kosmetycznych stosowanych
do mycia i pielęgnacji włosów oraz do ochrony i pielęgnacji
skóry
B1 (11) 227467
(41) 2017 02 27
(51) A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 419339
(22) 2016 11 02
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna
B1 (11) 227576
(41) 2004 10 04
(51) A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/549 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
(21) 361404
(22) 2001 11 15
(30) 0028151.9
2000 11 17
GB
(86) 2001 11 15
PCT/EP01/13241
(87) 2002 05 23
WO02/40007
(72) HEWITT WILLIAM, Pottstown (US); VASELLA DANIEL LUCIUS,
Basel (CH); WEBB RANDY LEE, Flemington (US)
(73) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca inhibitor reniny, ze‑
staw oraz zastosowanie
B1 (11) 227503
(41) 2013 11 25
(51) A61K 31/685 (2006.01)
A61K 35/57 (2015.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A23L 33/115 (2016.01)
(21) 403636
(22) 2013 04 22
(72) NOWACKI DORIAN, Wolin (PL); MARTYNOWICZ HELENA,
Wrocław (PL); WOJAKOWSKA ANNA, Wrocław (PL); BOBAK
ŁUKASZ, Janów (PL); SZUBA ANDRZEJ, Wrocław (PL); TRZISZKA
TADEUSZ, Trzebnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja
B1 (11) 227559
(41) 2016 07 04
(51) A61K 36/21 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
(21) 410728
(22) 2014 12 22
(72) WEJNEROWSKA GRAŻYNA, Koronowo (PL); PRZYGODA
KATARZYNA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania oleju ze zwiększoną zawartością toko‑
feroli z nasion komosy ryżowej
B1 (11) 227562
(41) 2012 02 27
(51) A61K 38/12 (2006.01)
(21) 396418
(22) 2011 09 23
(72) CIESIOŁKA JERZY, Poznań (PL); JEŻOWSKA‑BOJCZUK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); WRZESIŃSKI JAN, Poznań (PL);
NAGAJ JUSTYNA, Wrocław (PL); STOKOWA‑SOŁTYS KAMILA,
Wrocław (PL); KASPROWICZ ALEKSANDRA, Poznań (PL);
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BŁASZCZYK LESZEK, Wągrowiec (PL); SZCZEPANIK WOJCIECH,
Kiełczów (PL)
(73) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie antybiotyku bacytracyny do hydrolitycznej de‑
gradacji RNA
B1 (11) 227543
(41) 2010 05 10
(51) A61K 47/48 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 386351
(22) 2008 10 26
(72) BORATYŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); MEGAHED MOHAMED
SALAH OMAR, Menoufiya (EG); KAŃSKA URSZULA, Jelenia
Góra (PL); NEVOZHAY DMITRY, Houston (US); WIETRZYK JOANNA,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania koniugatu fibrynogenu glikowanego glu‑
kozą z metotreksatem
B1 (11) 227502
(41) 2014 10 27
(51) A61K 47/66 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 403542
(22) 2013 04 15
(72) SZLACHCIC ANNA, Wrocław (PL); PALA KATARZYNA,
Wrocław (PL); ZAKRZEWSKA MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
JAKIMOWICZ PIOTR, Wrocław (PL); OTLEWSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Koniugat zmutowanego wariantu fibroblastycznego czynnika
wzrostu FGF1 oraz jego zastosowania
B1 (11) 227445
(41) 2017 03 13
(51) A61K 49/22 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/18 (2006.01)
(21) 413852
(22) 2015 09 07
(72) FERSZTOROWSKI MACIEJ, Mysłowice (PL)
(73) FERSZTOROWSKI MACIEJ MATBON, Mysłowice (PL)
(54) Żel do badań ultrasonograficznych
B1 (11) 227533
(41) 2017 04 10
(51) A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
(21) 414169
(22) 2015 09 28
(72) JAWOR WOJCIECH, Nowy Sącz (PL)
(73) JAWOR WOJCIECH GLOBAL SYSTEM, Nowy Sącz (PL)
(54) Kurtyna rozwijana, a zwłaszcza przeciwdymowa i przeciwo‑
gniowa kurtyna elastyczna
B1 (11) 227473
(41) 2017 04 24
(51) A62C 2/10 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(21) 414450
(22) 2015 10 21
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(54) Zasłona zwijana zwłaszcza dymowa
B1 (11) 227534
(41) 2017 04 10
(51) A63B 51/00 (2015.01)
(21) 414246
(22) 2015 10 02
(72) JAJE KAZIMIERZ, Gumniska (PL)
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(73) JAJE KAZIMIERZ, Gumniska (PL)
(54) Urządzenie do wstępnego wykonywania rowków na strunach
naciągu rakiet tenisowych
B1 (11) 227564
(41) 2013 06 24
(51) B01D 15/08 (2006.01)
G21G 4/08 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(21) 397483
(22) 2011 12 21
(72) KONIOR MARCIN, Kałuszyn (PL); MARKIEWICZ ALINA,
Otwock (PL); PAWLAK DARIUSZ, Karczew (PL); MIKOŁAJCZAK
RENATA, Pilawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK
RADIOIZOTOPÓW POLATOM, Otwock (PL)
(54) Sposób otrzymywania itru‑90 do celów medycznych z miesza‑
niny strontu‑90 i itru‑90
B1 (11) 227436
(41) 2016 07 18
(51) B04B 1/20 (2006.01)
B04B 11/00 (2006.01)
B04B 11/06 (2006.01)
(21) 413305
(22) 2013 08 08
(30) 10‑2012‑0122874
2012 11 01
KR
(86) 2013 08 08
PCT/KR13/07146
(87) 2014 05 08
WO14/069761
(72) SONG YOUNWHA, Gyeonggi‑do (KR); KOO YUNGGIN,
Gyeonggi‑do (KR); HWANG YONGHA, Gyeonggi‑do (KR); KIM
YOUNGJOON, Gyeonggi‑do (KR)
(73) SONGPOHIGHTECH CO., LTD, Gyeonggi‑do (KR); SONG
YOUNWHA, Gyeonggi‑do (KR)
(54) Wirówka posiadająca kohezyjny system dostarczania osadów
B1 (11) 227485
(41) 2016 11 21
(51) B05B 1/00 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
B05B 7/10 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
(21) 412369
(22) 2015 05 18
(72) KOWALIK WITOLD, Lublin (PL); SAWA JÓZEF, Lublin (PL);
PARAFINIUK STANISŁAW, Motwica (PL); HUYGHEBAERT BRUNO,
Havelange (BE)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
WALLOON AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE (CRA‑W)
W GEMBLOUX, Gembloux (BE)
(54) Rozpylacz szczelinowy
B1 (11) 227580
(41) 2017 07 17
(51) B05D 3/06 (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01)
(21) 420303
(22) 2017 01 25
(72) KŁONICA MARIUSZ, Lublin (PL); OGRODNICZEK JACEK
TOMASZ, Lublin (PL); PYDA ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej
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(21) 412482
(22) 2015 05 26
(72) MIRSKI TOMASZ, Kożuszki‑Parcel (PL); ROZNOWSKI MARIUSZ,
Kuznocin (PL)
(73) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki‑Parcel (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtowników cienkościennych o przekro‑
ju zamkniętym i kształtownik cienkościenny o przekroju zamkniętym
B1 (11) 227526
(41) 2016 12 05
(51) B21K 1/20 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
(21) 412513
(22) 2015 05 28
(72) PIETRAS ADAM, Czerwionka‑Leszczyny (PL); RAMS BEATA,
Gliwice (PL); PIETRZAK JACEK, Swiętochłowice (PL); BRYK ROBERT,
Gliwice (PL); CIOSTEK CZESŁAWA, Rzeszów (PL); MACHOWSKI
PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL); CIOSTEK CZESŁAWA
MARIA CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL); BUDZYŃSKI
ŁUKASZ ABEL CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL); LELEK
DAMIAN MACIEJ CEMAD SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(54) Sposób łączenia w stanie stałym dwóch odlewanych półczasz
aluminiowej kuli zaworów zwrotnych
B1 (11) 227481
(41) 2017 03 27
(51) B21K 1/46 (2006.01)
B21K 1/56 (2006.01)
B23G 1/06 (2006.01)
B23G 9/00 (2006.01)
(21) 414029
(22) 2015 09 16
(72) ŁOBODA MIROSŁAW, Gdynia (PL); CHAŁUBIEC MARIAN,
Reda (PL); RUTKOWSKI MAREK, Gdańsk (PL); STYCZYNSKI DARIUSZ,
Gdynia (PL)
(73) DOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łężyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania wkrętów ciesielskich z drutu w kręgach
B1 (11) 227457
(41) 2017 03 27
(51) B23B 31/171 (2006.01)
B23B 31/16 (2006.01)
B23B 31/117 (2006.01)
(21) 413970
(22) 2015 09 14
(72) ŁUSZCZEWSKI PAWEŁ, Śrem (PL); STANIEK ROMAN,
Kamionki (PL); MYSZKOWSKI ADAM, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Uchwyt obrotowy
B1 (11) 227565
(41) 2012 07 16
(51) B23B 47/32 (2006.01)
(21) 397778
(22) 2012 01 11
(30) 13/004,407
2011 01 11
(72) O’NEILL MICHAEL L., Lucinda (US)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Zespół narzędzia tnącego

US

B1 (11) 227505
(41) 2014 12 22
(51) B07B 15/00 (2006.01)
(21) 404235
(22) 2013 06 14
(72) KRÓL MAREK, Lublin (PL); MICHAŁOWSKI ERYK, Lublin (PL)
(73) KRÓL MAREK, Lublin (PL); MICHAŁOWSKI ERYK, Lublin (PL)
(54) Sposób segregacji odpadów w budynkach ze zsypami

B1 (11) 227471
(41) 2017 05 22
(51) B23K 9/04 (2006.01)
B63B 9/00 (2006.01)
(21) 414830
(22) 2015 11 17
(72) WYPYCH ARTUR, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie metody niskoenergetycznego napawania w bu‑
dowie i regeneracji głowic silników okrętowych

B1 (11) 227486
(51) B21D 5/06 (2006.01)
B21D 5/08 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)

B1 (11) 227510
(51) B23K 35/363 (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
(21) 407301

(41) 2016 12 05

(41) 2015 08 31
(22) 2014 02 24
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(72) MAJEWSKI DAWID, Czeladź (PL); WINIOWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); KROPIŃSKI EUGENIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Nisko fluorkowy topnik F10 do twardego lutowania stali wyso‑
kostopowych i mosiądzu
B1 (11) 227511
(41) 2015 08 31
(51) B23K 35/363 (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
(21) 407302
(22) 2014 02 24
(72) MAJEWSKI DAWID, Czeladź (PL); WINIOWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); KROPIŃSKI EUGENIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Topnik FMAG do twardego lutowania stopu magnezu typu
Mg‑Al‑Zn‑Mn (AZ31B)
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(72) NELSON ANDRZEJ, Zajączkowo (PL); NELSON MAŁGORZATA,
Zajączkowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON, MAŁGORZATA
NELSON SPÓŁKA JAWNA, Zajączkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania multiprotektorowej folii wielowarstwowej
o zwiększonych walorach użytkowych
B1 (11) 227570
(41) 2013 09 30
(51) B32B 13/08 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
(21) 398581
(22) 2012 03 22
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyty kartonowo‑gipsowej

B1 (11) 227461
(41) 2017 04 24
(51) B24B 33/02 (2006.01)
(21) 414371
(22) 2015 10 14
(72) DZIAŁO KAZIMIERZ, Mielec (PL)
(73) REG FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielec (PL)
(54) Maszyna do honowania

B1 (11) 227560
(41) 2014 06 09
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
(21) 401920
(22) 2012 12 06
(72) KRZYWDA ROBERT, Poznań (PL)
(73) KRAŚNY PAWEŁ FIRMA HANDLOWA MOGILMED SPÓŁKA
CYWILNA, Świerkówiec (PL); KRAŚNA BEATA FIRMA HANDLOWA
MOGILMED SPÓŁKA CYWILNA, Świerkówiec (PL)
(54) Urządzenie drukujące fleksograficzne

B1 (11) 227444
(41) 2017 03 13
(51) B27M 3/18 (2006.01)
B27D 1/08 (2006.01)
(21) 413805
(22) 2015 09 02
(72) KLATT ERYK, Kościerzyna (PL)
(73) KOŚCIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWE UNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Klincz (PL)
(54) Sposób wytwarzania mebli łazienkowych o zmniejszonej chłon‑
ności wilgoci

B1 (11) 227521
(41) 2016 07 04
(51) B41F 17/18 (2006.01)
B41F 17/30 (2006.01)
(21) 410834
(22) 2014 12 31
(72) OLEJNICZAK CZESŁAW, Robakowo (PL)
(73) OLEJNICZAK CZESŁAW OLTRONIK MASZYNY I URZĄDZENIA
DO SITODRUKU, Robakowo (PL)
(54) Maszyna poligraficzna z cyfrową jednostką drukującą

B1 (11) 227465
(41) 2017 01 16
(51) B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/10 (2006.01)
B29C 43/20 (2006.01)
B29C 51/00 (2006.01)
B29C 51/12 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/44 (2006.01)
(21) 417210
(22) 2016 05 13
(72) NOWIŃSKI BARTOSZ, Włoszczowa (PL)
(73) GRUCA MARZENA DECO, Włoszczowa (PL)
(54) Urządzenie i sposób wytwarzania wyrobu z kompozytu żywica
‑włókno
B1 (11) 227484
(41) 2017 05 08
(51) B29C 47/04 (2006.01)
B29C 67/06 (2006.01)
(21) 414605
(22) 2015 10 29
(72) WARZOCHA KRZYSZTOF, Bzianka (PL); BĄK PIOTR, Jaślany (PL)
(73) YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Mielec (PL)
(54) Sposób wykonania bloku zaworu lotniczego
B1 (11) 227504
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
(21) 403851

(41) 2014 11 24

(22) 2013 05 13

B1 (11) 227483
(41) 2017 04 24
(51) B41M 1/34 (2006.01)
(21) 414448
(22) 2015 10 21
(72) STASIELUK MICHAŁ, Pruszcz Gdański (PL)
(73) STASIELUK MICHAŁ ZAKŁAD ZDOBIENIA SZKŁA DEKORLARS
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszcz Gdański (PL); STASIELUK PIOTR
ZAKŁAD ZDOBIENIA SZKŁA DEKORLARS SPÓŁKA CYWILNA,
Radunica (PL)
(54) Sposób nakładania hot stampingu o wyrazistej grafice na ma‑
lowanej butelce
B1 (11) 227463
(41) 2016 12 05
(51) B60H 1/00 (2006.01)
F25B 13/00 (2006.01)
F25B 41/04 (2006.01)
(21) 416882
(22) 2016 04 18
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); JARZYNA WOJCIECH,
Lublin (PL); KOLANO KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach
z napędem elektrycznym
B1 (11) 227551
(41) 2015 08 17
(51) B60H 3/00 (2006.01)
(21) 407159
(22) 2014 02 12
(72) JANICKA ANNA, Wrocław (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ, Tarnów (PL)
(73) NOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do napachniania filtra powietrza, zwłaszcza filtra
pojazdu samochodowego
B1 (11) 227514
(51) B61F 5/02 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)

(41) 2015 10 12
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(21) 407740
(22) 2014 04 01
(72) MICHALAK DARIUSZ ANDRZEJ, Puszczykowo (PL)
(73) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo‑Osiedle (PL)
(54) Wózek do pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów nisko‑
podłogowych
B1 (11) 227513
(41) 2015 09 14
(51) B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
(21) 407494
(22) 2014 03 12
(72) POKORSKI JANUSZ, Poznań (PL)
(73) POKORSKI JANUSZ SMARTTHING, Poznań (PL)
(54) Wózek spacerowy dla dzieci
B1 (11) 227480
(41) 2016 03 14
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63B 35/34 (2006.01)
(21) 409440
(22) 2014 09 10
(72) KRYŁOWICZ MARIAN, Poznań (PL)
(73) KRYŁOWICZ MARIAN, Poznań (PL)
(54) Zespół do ratownictwa wodnego
B1 (11) 227519
(41) 2016 06 06
(51) B63C 11/00 (2006.01)
(21) 410398
(22) 2014 12 05
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie samobieżne do badania środowiska wodnego,
zwłaszcza do badania dna morskiego
B1 (11) 227447
(41) 2015 12 21
(51) B63H 1/36 (2006.01)
(21) 408475
(22) 2014 06 09
(72) MALEC MARCIN, Mogilany (PL); MORAWSKI MARCIN, Skała (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Ślimakowy system napędowy płetw bocznych podwodnego
robota mobilnego
B1 (11) 227448
(41) 2015 12 21
(51) B63H 1/36 (2006.01)
(21) 408477
(22) 2014 06 09
(72) MALEC MARCIN, Mogilany (PL); MORAWSKI MARCIN,
Skała (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) System napędowy podwodnego robota mobilnego
B1 (11) 227497
(41) 2014 02 03
(51) B65G 1/00 (2006.01)
(21) 400216
(22) 2012 08 01
(72) JEDLIŃSKI MARCIN, Nagawczyna (PL); JEDLIŃSKI RAFAŁ,
Dębica (PL); SZTOGRIN ARTUR, Dębica (PL)
(73) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(54) Sposób komisjonowania i urządzenie do komisjonowania
B1 (11) 227479
(41) 2016 03 14
(51) B65G 15/14 (2006.01)
B65G 21/12 (2006.01)
(21) 409368
(22) 2014 09 04
(72) MAJ WOJCIECH, Kowala (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Przenośnik transportowy do współpracy z wagą automatyczną
do ważenia produktów w linii produkcyjnej
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B1 (11) 227520
(41) 2016 06 20
(51) B65G 25/10 (2006.01)
B65G 23/40 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B65B 35/26 (2006.01)
(21) 410509
(22) 2014 12 11
(72) PIETROŃ PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) ZIGLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(54) Napęd indeksujący
B1 (11) 227556
(41) 2012 11 19
(51) C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
C22B 34/14 (2006.01)
(21) 394878
(22) 2011 05 16
(72) JAKÓBIK‑KOLON AGATA, Kleszczów (PL); SMOLIK MAREK,
Gliwice (PL); JAROSZEK HANNA, Orzesze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób przygotowania roztworu siarczanu cyrkonu i hafnu
o niskim stopniu polimeryzacji
B1 (11) 227499
(41) 2014 04 14
(51) C01G 47/00 (2006.01)
(21) 401140
(22) 2012 10 11
(72) BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA,
Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); ŚMIESZEK JÓZEF,
Gliwice (PL); DOMAGAŁA ANDRZEJ, Gliwice (PL); KUROWSKI
RYSZARD, Gliwice (PL); FIJAŁKOWSKA AGNIESZKA, Gliwice (PL);
MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN KRYSTYNA,
Gliwice (PL)
(73) ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wydzielania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztwo‑
rów uzyskanych przez roztworzenie materiałów zawierających
stopy renu
B1 (11) 227566
(41) 2013 08 05
(51) C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
(21) 397915
(22) 2012 01 26
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); GIZOWSKA MAGDALENA,
Warszawa (PL); KONOPKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytu ceramika‑metal
B1 (11) 227568
(41) 2013 09 16
(51) C04B 41/88 (2006.01)
C04B 41/51 (2006.01)
C22C 1/10 (2006.01)
(21) 398311
(22) 2012 03 05
(72) POSMYK ANDRZEJ, Katowice (PL); MYALSKI JERZY,
Katowice (PL); WISTUBA HENRYK, Siemianowice Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu aluminiowo‑ceramicznego
zawierającego smary stałe
B1 (11) 227545
(41) 2016 08 16
(51) C07C 29/74 (2006.01)
C07C 29/94 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
(21) 411271
(22) 2015 02 13
(72) NIEMCZYK‑WOJDYŁA ANNA, Gliwice (PL); ZAWISZ RAFAŁ,
Katowice (PL)
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(73) ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice (PL)
(54) Sposób odzyskiwania poliglikolu o wysokim stopniu czystości
z zawiesiny poliglikolowo‑krzemowej za pomocą wodnego roztworu
żelatyny
B1 (11) 227494
(41) 2014 06 23
(51) C07D 205/08 (2006.01)
(21) 402199
(22) 2012 12 21
(72) GRZESZCZYK BARBARA, Warszawa (PL); STECKO SEBASTIAN,
Warszawa (PL); FURMAN BARTŁOMIEJ, Wólka Radzymińska (PL);
CHMIELEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania pochodnej 2‑azetydynonowej i sposób
wytwarzania związków pośrednich
B1 (11) 227577
(41) 2006 03 06
(51) C07D 239/46 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) 378144
(22) 2004 02 04
(30) PCT/EP03/01291
2003 02 07
WO
(86) 2004 02 04
PCT/EP04/01011
(87) 2004 08 19
WO04/069812
(72) HEERES JAN, Beerse (BE); LEWI PAULUS JOANNES, Beerse (BE);
DE JONGE MARC RENÉ, Beerse (BE); KOYMANS LUCIEN MARIA
HENRICUS, Beerse (BE); DAEYAERT FREDERIK FRANS DESIRE,
Beerse (BE); VINKERS HENDRIK MAARTEN, Beerse (BE); JANSSEN
PAUL ADRIAN JAN, Beerse (BE); GUILLEMONT JÉRÔME EMILE
GEORGES, Issy les Moulineaux (FR); PASQUIER ELISABETH THERESE
JEANNE, Issy les Moulineaux (FR)
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse (BE)
(54) Zastosowanie pochodnych pirymidyny do wytwarzania leku do za‑
pobiegania zakażeniu wirusem HIV oraz kompozycja farmaceutyczna
B1 (11) 227525
(41) 2016 10 24
(51) C07F 5/02 (2006.01)
C07C 229/36 (2006.01)
(21) 411939
(22) 2015 04 10
(72) SIÓDMIAK TOMASZ, Wągrowiec (PL); ZIEGLER‑BOROWSKA
MARTA, Toruń (PL); MARSZAŁŁ MICHAŁ PIOTR, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Ester metylowy kwasu 2‑amino‑2-(4‑dihydroksyborylobenzyl
o)-3‑metylobutanowego i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 227489
(41) 2016 08 29
(51) C07H 13/06 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
A61K 39/108 (2006.01)
A61K 31/739 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411391
(22) 2015 02 26
(72) KASZOWSKA MARTA, Wrocław (PL); ŁUGOWSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL); KICIELIŃSKA
JAGODA, Nadolice Wielkie (PL); ŁUKASIEWICZ JOLANTA,
Wrocław (PL); MACIEJEWSKA ANNA, Siechnice (PL); JACHYMEK
WOJCIECH, Wrocław (PL); NIEDZIELA TOMASZ, Wrocław (PL);
JAROSZ JOANNA, Krynki (PL); KĘPIŃSKA KATARZYNA,
Głogów (PL); PAJTASZ‑PIASECKA ELŻBIETA, Wrocław (PL);
SZERMER‑OLEARNIK BOŻENA, Wrocław (PL); SZCZYGIEŁ
AGNIESZKA, Częstochowa (PL); ROSSOWSKA JOANNA,
Wrocław (PL); ANGER NATALIA, Opole (PL); GOSZCZYŃSKI
TOMASZ, Wrocław (PL); HODYRA‑STEFANIAK KATARZYNA,
Wieluń (PL); MIERNIKIEWICZ PAULINA, Wrocław (PL);
DĄBROWSKA KRYSTYNA, Wrocław (PL); SOCHOCKA MARTA,

Nr 12/2017

Wrocław (PL); GAWŁOWSKI MACIEJ, Wrocław (PL); KOWALSKI
KONRAD, Aleksandrówka (PL); BZDZION ŁUKASZ, Wrocław (PL);
TOMCZYK TOMASZ, Truskolasy (PL); BORATYŃSKI JANUSZ,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Substancja czynna o aktywnościach immunostymulujących
oraz przeciwprzerzutowych pochodząca z lizatu bakteriofagowego
B1 (11) 227443
(41) 2017 03 13
(51) C07K 5/12 (2006.01)
C07K 5/11 (2006.01)
C07K 7/56 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
(21) 413705
(22) 2015 08 27
(72) MISICKA‑KĘSIK ALEKSANDRA, Piastów (PL); GRABOWSKA
KAROLINA, Warszawa (PL); PUSZKO ANNA, Warszawa (PL);
NIEŚCIORUK ANNA, Biała Podlaska (PL); SOSNOWSKI PIOTR,
Czerwin (PL); FEDORCZYK BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); TYMECKA
DAGMARA, Warszawa (PL); WILEŃSKA BEATA, Piastów (PL);
WITKOWSKA EWA, Zielonka (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje je zawierające
oraz ich zastosowanie do leczenia chorób związanych z angiogenezą
B1 (11) 227495
(41) 2016 01 04
(51) C08G 63/08 (2006.01)
(21) 408628
(22) 2014 06 23
(72) MUSIAŁ WITOLD, Wrocław (PL); URBANIAK TOMASZ,
Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego polimeru
ε‑kaprolaktonu
B1 (11) 227529
(41) 2016 05 09
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 55/02 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 413232
(22) 2015 07 23
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GROBELNY ZBIGNIEW,
Katowice (PL); JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); ROZWADOWSKA
BEATA, Katowice (PL); NOWICKI GRZEGORZ, Sosnowiec (PL);
FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL); OKŁA HUBERT,
Sosnowiec (PL)
(73) POLYMERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza
na bazie poliwęglanu, polilaktydu, lub modyfikowanych kopoli‑
merów i modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery
otrzymane tym sposobem
B1 (11) 227498
(41) 2014 03 31
(51) C09K 17/40 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 400810
(22) 2012 09 17
(72) BARAN STANISŁAW, Lublin (PL); HERMANN JANUSZ,
Bydgoszcz (PL); WÓJCIKOWSKA‑KAPUSTA ANNA, Lublin (PL);
ŻUKOWSKA GRAŻYNA, Lublin (PL); WESOŁOWSKI MARIAN,
Lublin (PL); BIK‑MAŁODZIŃSKA MARTA, Rożniaty (PL); KOSCH
TOMASZ, Warszawa (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑ PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL); UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE,
Lublin (PL)
(54) Sposób i mieszanina do aplikacji poużytkowej wełny mineralnej,
zwiększająca zawartość materii organicznej na gruntach zdewasto‑
wanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha
B1 (11) 227569
(41) 2013 09 16
(51) C10L 5/48 (2006.01)
(21) 398361
(22) 2012 03 08
(72) SZYMANEK ARKADIUSZ, Częstochowa (PL); SZYMANEK
PRZEMYSŁAW, Częstochowa (PL); SOSIŃSKI RYSZARD,
Częstochowa (PL); KOŚCIELNIAK ROBERT, Lubliniec (PL); POLAK MACIEJ,
Lubliniec (PL)
(73) MAKPOL RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekologicznego paliwa alternatywnego
i ekologiczne paliwo alternatywne
B1 (11) 227537
(41) 2013 03 04
(51) C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
(21) 396015
(22) 2011 08 18
(72) JASIŃSKA JOLANTA, Góra Kalwaria (PL); ORNYCH DARIUSZ,
Warszawa (PL); BYSTRZYCKI ROMAN, Góra Kalwaria (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletka detergentowa z wkładem i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 227538
(41) 2013 03 04
(51) C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
(21) 396016
(22) 2011 08 18
(72) SEWERYN ARTUR, Janów (PL); BUJAK TOMASZ, Radom (PL);
WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KRUPA ANNA, Góra Kalwaria (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletka dwuwarstwowa z wkładem
B1 (11) 227539
(41) 2013 03 04
(51) C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
(21) 396017
(22) 2011 08 18
(72) SEWERYN ARTUR, Janów (PL); BUJAK TOMASZ,
Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KRUPA ANNA,
Góra Kalwaria (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletka trójwarstwowa z wkładem
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(72) SEWERYN ARTUR, Janów (PL); BUJAK TOMASZ,
Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KRUPA ANNA,
Góra Kalwaria (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletka detergentowa trójwarstwowa
B1 (11) 227431
(41) 2016 08 16
(51) C12C 5/02 (2006.01)
C12C 1/00 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12C 11/00 (2006.01)
(21) 411255
(22) 2015 02 12
(72) BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo (PL); OLIWA ADAM,
Szyszkowo (PL)
(73) BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo (PL); OLIWA ADAM,
Szyszkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania piwa z wyki
B1 (11) 227578
(41) 2010 07 19
(51) C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C12R 1/00 (2006.01)
C12R 1/39 (2006.01)
C12R 1/40 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/78 (2006.01)
C12R 1/84 (2006.01)
(21) 387036
(22) 2009 01 14
(72) KOŁOCZEK HENRYK, Libertów (PL); KASZYCKI PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) KOŁOCZEK HENRYK, Libertów (PL); KASZYCKI PAWEŁ,
Kraków (PL)
(54) Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych
metanolem oraz sposób wytwarzania biopreparatu do oczyszczania
ścieków wysoko obciążonych metanolem
B1 (11) 227469
(41) 2017 05 22
(51) C23C 26/00 (2006.01)
B23K 26/354 (2014.01)
(21) 414721
(22) 2015 11 09
(72) JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL); ĆWIEK JANUSZ,
Ruda Śląska (PL); PAKIEŁA WOJCIECH, Bielsko‑Biała (PL); WALICZEK
WERONIKA, Goczałkowice‑Zdrój (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów
aluminium nanorurkami węglowymi

B1 (11) 227540
(41) 2013 03 04
(51) C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
(21) 396018
(22) 2011 08 18
(72) SEWERYN ARTUR, Janów (PL); BUJAK TOMASZ,
Radom (PL); WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); KRUPA ANNA,
Góra Kalwaria (PL)
(73) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Tabletka detergentowa dwuwarstwowa

B1 (11) 227460
(41) 2017 04 10
(51) C23F 1/16 (2006.01)
C23D 5/00 (2006.01)
C23D 7/00 (2006.01)
C23C 28/04 (2006.01)
C23C 26/00 (2006.01)
F16L 58/04 (2006.01)
(21) 414303
(22) 2015 10 07
(72) CIEPLUCH KRZYSZTOF, Ustrzyki Dolne (PL)
(73) CIEPLUCH KRZYSZTOF NOVELTYUNIT, Ustrzyki Dolne (PL)
(54) Sposób nakładania powłoki antykorozyjnej na stalowe elemen‑
ty konstrukcyjne

B1 (11) 227541
(51) C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
(21) 396019

B1 (11) 227536
(51) C25D 13/06 (2006.01)
C25D 9/02 (2006.01)
C08J 5/02 (2006.01)
(62) 406608

(41) 2013 03 04

(22) 2011 08 18

(41) 2016 05 23
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(21) 414962
(22) 2013 12 20
(72) TYLMAN MICHAŁ, Bełchatów (PL); NAWROTEK KATARZYNA,
Byszewy (PL); BALCERZAK JACEK, Łódź (PL); KAMIŃSKI KAMIL,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania rurek polimerowych
B1 (11) 227555
(41) 2012 07 30
(51) D02G 1/00 (2006.01)
D02G 1/02 (2006.01)
D02G 3/00 (2006.01)
(21) 393700
(22) 2011 01 21
(72) KRAJEWSKI MAREK, Łowicz (PL)
(73) KRAJEWSKI MAREK, Łowicz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania przędzy dokręcanej.
B1 (11) 227557
(41) 2013 02 18
(51) D03D 15/00 (2006.01)
(21) 395881
(22) 2011 08 05
(72) MATUSIAK MAŁGORZATA, Łódź (PL); SIKORSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); WILK EDWARD, Łódź (PL); MAŚLANKIEWICZ ANDRZEJ,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA , Łódź (PL)
(54) Tkanina terapeutyczna z funkcją mikromasażu
B1 (11) 227554
(41) 2012 07 30
(51) D04B 1/08 (2006.01)
(21) 393678
(22) 2011 01 19
(72) PINAR ANNA, Szynkielów (PL); KOŹMIŃSKA ROMUALDA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA , Łódź (PL)
(54) Materiał antyelektrostatyczny, zwłaszcza na elementy wykoń‑
czeniowe odzieży ochronnej
B1 (11) 227563
(41) 2013 04 02
(51) D04H 1/48 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
D04H 1/46 (2012.01)
B32B 5/26 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
(21) 396495
(22) 2011 09 30
(72) GAŁWIACZEK ARTUR, Karolina (PL)
(73) ECO WIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa (PL)
(54) Włóknina, zwłaszcza do produkcji wyrobów higienicznych,
zwłaszcza chusteczek kosmetycznych oraz sposób wytwarzania
włókniny, zwłaszcza do produkcji wyrobów higienicznych, zwłaszcza
chusteczek kosmetycznych.
B1 (11) 227500
(41) 2014 04 14
(51) E01B 9/30 (2006.01)
(21) 401189
(22) 2012 10 12
(72) MIGAŁA BARBARA, Tarnów (PL); DZIURAWIEC PAWEŁ,
Tarnów (PL)
(73) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Sprężysta łapa
B1 (11) 227535
(41) 2017 04 10
(51) E01H 4/00 (2006.01)
E01H 4/02 (2006.01)
(21) 414294
(22) 2015 10 06
(72) SAWICKI LESZEK, Kępno (PL); HICZWA GRZEGORZ,
Kraków (PL); JANCZURA ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) SAWICKI LESZEK ZAKŁAD MECHANICZNY PROGRESS,
Kępno (PL)
(54) Sposób konserwacji tafli lodowej lodowiska oraz urządzenie
do realizacji tego sposobu
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B1 (11) 227468
(41) 2017 05 08
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
(21) 414664
(22) 2015 11 03
(72) NAWROT WITOLD, Warszawa (PL)
(73) NAWROT HANNA HANAKOM, Warszawa (PL)
(54) Rozsuwany element konstrukcyjny o regulowanej długości
B1 (11) 227501
(41) 2014 05 26
(51) E04C 3/294 (2006.01)
E01D 2/02 (2006.01)
(21) 401662
(22) 2012 11 19
(72) LORENC WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) EUROPROJEKT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Dźwigar zespolony do budowy mostów lub wiaduktów
B1 (11) 227490
(41) 2017 01 30
(51) E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
(21) 413238
(22) 2015 07 23
(72) MERKISZ‑GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); STOIŃSKA
AGATA, Zalasewo (PL); STAWECKA HANNA, Swarzędz (PL);
STAWECKI ŁUKASZ, Swarzędz (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza
w budynkach wielokondygnacyjnych
B1 (11) 227491
(41) 2017 01 30
(51) E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
(21) 413239
(22) 2015 07 23
(72) MERKISZ‑GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); STOIŃSKA
AGATA, Zalasewo (PL); STAWECKA HANNA, Swarzędz (PL);
STAWECKI ŁUKASZ, Swarzędz (PL); KRÓLIKOWSKI JAROSŁAW,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza
w budynkach wielokondygnacyjnych
B1 (11) 227492
(41) 2017 01 30
(51) E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
(21) 413240
(22) 2015 07 23
(72) MERKISZ‑GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); STOIŃSKA
AGATA, Zalasewo (PL); STAWECKA HANNA, Swarzędz (PL);
STAWECKI ŁUKASZ, Swarzędz (PL); ORCZYK MAŁGORZATA,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza
w budynkach wielokondygnacyjnych
B1 (11) 227516
(41) 2016 02 15
(51) E05C 19/00 (2006.01)
E05C 19/06 (2006.01)
(21) 409180
(22) 2014 08 13
(72) GĄSKA MARCIN, Będkowice (PL); DAWIDCZYK PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA , Kraków (PL)
(54) Wkład antywłamaniowy drzwiczek skrytki w zbiorczej szafie
nadawczo‑odbiorczej przesyłek pocztowych
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B1 (11) 227579
(41) 2016 08 16
(51) E21B 7/02 (2006.01)
E02F 3/36 (2006.01)
E02F 3/96 (2006.01)
(21) 415255
(22) 2015 12 11
(72) NOWAK ANDRZEJ, Terebiń (PL)
(73) NOWAK ANDRZEJ, Terebiń (PL)
(54) Wiertnica pozioma
B1 (11) 227550
(41) 2015 06 22
(51) E21B 43/26 (2006.01)
C09K 8/58 (2006.01)
C09K 8/60 (2006.01)
(21) 410491
(22) 2014 12 11
(30) 614/103,152
2013 12 11
US
(72) LECERF BRUNO, Houston (US); KRAEMER CHAD,
Katy (US); POPE TIMOTHY L., Cheyenne (US); WILLBERG DEAN M.,
Salt Lake City (US); USOVA ZINAIDA, Sugar Land (US)
(73) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., Haga (NL)
(54) Sposób obróbki formacji podziemnej oraz minimalizacji nad‑
miernego wypierania podsadzki z formacji podziemnej
B1 (11) 227470
(41) 2017 05 22
(51) F02D 19/08 (2006.01)
F02B 69/04 (2006.01)
(21) 414800
(22) 2015 11 16
(72) ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF, Łapy (PL)
(73) ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF KAEL, Łapy (PL)
(54) Dwupaliwowy układ do zasilania silników spalinowych
B1 (11) 227472
(41) 2017 04 24
(51) F02M 25/03 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
(21) 414397
(22) 2015 10 16
(72) GAJ‑JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(73) GAJ‑JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(54) Silnik spalania wewnętrznego z dwoma przestrzeniami robo‑
czymi cylindra
B1 (11) 227446
(41) 2017 03 13
(51) F03D 3/02 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 413901
(22) 2015 09 10
(72) RUTKOWSKI CEZARY, Płock (PL)
(73) RUTKOWSKI CEZARY, Płock (PL)
(54) Układ przeniesienia napędu w wieloturbinowej siłowni wia‑
trowej
B1 (11) 227488
(41) 2016 06 06
(51) F16F 1/12 (2006.01)
F16F 1/16 (2006.01)
F16F 3/04 (2006.01)
(21) 414868
(22) 2015 11 20
(30) 202014105649.1
2014 11 24
DE
102015205322.9
2015 03 24
DE
(72) BAAS FRED M., Erichem (NL)
(73) ALCOMEX Veren B. V., Opmeer (NL)
(54) Urządzenie przyłączeniowe dla połączenia, od strony końcowej,
sprężyny naciągowej
B1 (11) 227496
(41) 2014 01 20
(51) F16S 3/02 (2006.01)
E04B 9/18 (2006.01)
(21) 400022
(22) 2012 07 18
(72) BĄBÓL DARIUSZ, Gutowo Małe (PL)
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(73) BĄBÓL DARIUSZ, Gutowo Małe (PL)
(54) Modułowy element konstrukcyjny do tworzenia lekkich kon‑
strukcji wystroju wnętrz, zwłaszcza w łazienkach
B1 (11) 227548
(41) 2017 01 30
(51) F17C 1/02 (2006.01)
F17C 13/08 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
(21) 413171
(22) 2015 07 17
(72) REMBOWSKI BARTOSZ, Duchnice (PL); SZPAK ROMAN,
Warszawa (PL); KAŁDOŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) REMBOWSKI BARTOSZ BARTBUD, Duchnice (PL)
(54) Zbiornik na paliwa ciekłe, zwłaszcza zapalne
B1 (11) 227478
(41) 2016 02 01
(51) F25D 23/10 (2006.01)
(21) 409006
(22) 2014 07 28
(72) GARSTKA JACEK, Czarnków (PL)
(73) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Czarnków (PL)
(54) Schładzarka na odpady
B1 (11) 227517
(41) 2016 04 11
(51) F26B 5/14 (2006.01)
A47J 44/00 (2006.01)
F26B 9/04 (2006.01)
F26B 25/16 (2006.01)
(21) 409638
(22) 2014 09 29
(72) ŁAPIŃSKI ADAM, Łynki (PL); OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Układ odwadniająco‑rozdrabniająco‑dozujący materiały o wy‑
sokiej wilgotności
B1 (11) 227507
(41) 2015 05 25
(51) F27D 9/00 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
(21) 406042
(22) 2013 11 13
(72) MICHALSKI JÓZEF, Łagów (PL)
(73) REMIX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Sposób schładzania wsadu w piecu próżniowym
B1 (11) 227435
(41) 2017 01 30
(51) F41A 33/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
(21) 413253
(22) 2015 07 24
(72) CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL); BANACKI MARCIN, Białystok (PL);
HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL);
STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Symulator pistoletu
B1 (11) 227441
(41) 2017 03 13
(51) F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
(21) 413694
(22) 2015 08 27
(72) JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL); MALECZEK STANISŁAW,
Wrocław (PL); RATAJCZAK TOMASZ, Wrocław (PL); CHRZANOWSKI
WOJCIECH SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Elastyczne pokrycie termochromowe
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B1 (11) 227442
(41) 2017 03 13
(51) F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
(21) 413695
(22) 2015 08 27
(72) JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL); MALECZEK STANISŁAW,
Wrocław (PL); RATAJCZAK TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Sterowane pokrycie termoelektrochromowe

B1 (11) 227458
(41) 2017 03 27
(51) G01N 13/00 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
(21) 414110
(22) 2015 09 23
(72) OLEJNIK KONRAD, Łódź (PL); PEŁCZYŃSKI PAWEŁ, Łódź (PL);
BOGUCKA MONIKA, Boguty‑Pianki (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru dynamiki wchłaniania i prze‑
nikalności cieczy przez strukturę papieru

B1 (11) 227437
(41) 2017 01 30
(51) F42B 33/00 (2006.01)
F42B 33/02 (2006.01)
(21) 413332
(22) 2015 07 29
(72) KĘPAS MICHAŁ, Bieszków Górny (PL); WALKIEWICZ
RAFAŁ, Skarżysko‑Kamienna (PL); BZINKOWSKI SŁAWOMIR,
Suchedniów (PL)
(73) MESKO SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko‑Kamienna (PL)
(54) Urządzenie do montażu podpocisków w kadłubie amunicji

B1 (11) 227464
(41) 2017 04 24
(51) G01N 33/24 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
(21) 416928
(22) 2016 04 22
(72) WITOWSKI MARCIN, Legionowo (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Komora trójosiowa do badania gruntu

B1 (11) 227547
(41) 2016 10 10
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
(21) 411761
(22) 2015 03 26
(72) TARKOWSKI PIOTR, Lublin (PL); BUDZYŃSKI PIOTR,
Nowogród (PL); PYTKA JAROSŁAW, Lublin (PL); JÓZWIK JERZY,
Lublin (PL); LONGWIC RAFAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obcią‑
żeniem
B1 (11) 227549
(41) 2017 02 13
(51) G01B 11/24 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01S 17/88 (2006.01)
(21) 417785
(22) 2016 06 30
(72) MOTYKA ZBIGNIEW, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do zdalnego laserowego określania parametrów
fizykogeometrycznych antropogenicznych form ukształtowania
terenu
B1 (11) 227531
(41) 2015 09 14
(51) G01C 11/00 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 19/66 (2006.01)
(21) 408367
(22) 2014 03 11
(72) GALIŃSKI JAN, Warszawa (PL); KOWALSKI HENRYK,
Warszawa (PL); MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) GALIŃSKI JAN, Warszawa (PL); KOWALSKI HENRYK,
Warszawa (PL); MISIORNY KAZIMIERZ ANDRZEJ, Poznań (PL)
(54) Sposób wyznaczania położenia punktu w przestrzeni Ziemi
z wykorzystaniem dwóch wektorów przestrzennych (vs) i (r) zwią‑
zanych z ruchem tego punktu i zaczepionych w tym punkcie, za po‑
mocą autonomicznego systemu pomiarowego (ASP)
B1 (11) 227474
(41) 2017 05 08
(51) G01J 5/10 (2006.01)
B23Q 15/06 (2006.01)
B23Q 17/24 (2006.01)
(21) 414502
(22) 2015 10 26
(72) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Sposób pomiaru temperatury narzędzia skrawającego i układ
do pomiaru temperatury narzędzia skrawającego

B1 (11) 227573
(41) 2013 11 25
(51) G01Q 60/58 (2010.01)
G01K 7/00 (2006.01)
(21) 399240
(22) 2012 05 18
(72) SIKORA ANDRZEJ, Wrocław (PL); BEDNARZ ŁUKASZ,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru właściwości termicznych powierzchni w ska‑
ningowej mikroskopii termicznej i układ do pomiaru właściwości
termicznych powierzchni w skaningowej mikroskopii termicznej
B1 (11) 227561
(41) 2013 03 18
(51) G01R 29/08 (2006.01)
H03K 5/13 (2014.01)
H03K 5/14 (2014.01)
(21) 396233
(22) 2011 09 05
(72) BURY MAREK, Warszawa (PL); BAJURKO PAWEŁ,
Warszawa (PL); KOZŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrofalowy wielokanałowy system pomiarowy z przetwarza‑
niem w dziedzinie czasu
B1 (11) 227524
(41) 2016 09 26
(51) G01R 33/00 (2006.01)
(21) 411654
(22) 2015 03 21
(72) PUSTELNY SZYMON, Kraków (PL); WŁODARCZYK
PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); BUDKER DMITRY, Mainz (DE); KIMBALL
DEREK F. JACKSON, San Ramon (US); VLADIMIROVICH YASHCHUK
VALERIY, Richmond (US)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Magnetometr optyczny
B1 (11) 227532
(41) 2017 03 13
(51) G02B 21/24 (2006.01)
G02B 21/18 (2006.01)
(21) 413837
(22) 2015 09 05
(72) LITWIN DARIUSZ, Warszawa (PL); KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); GALAS JACEK, Łomianki (PL); CZYŻEWSKI ADAM,
Warszawa (PL); MIKUCKI JERZY, Warszawa (PL); SITAREK STEFAN,
Nadarzyn (PL)
(73) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ IM. PROF. MAKSYMILIANA
PLUTY, Warszawa (PL)
(54) Układ optyczny czujnika konfokalnego z podglądem wizualnym
B1 (11) 227466
(41) 2017 01 30
(51) G03B 37/00 (2006.01)
(21) 418138
(22) 2016 07 29
(72) SĘKALSKI PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); GRABOWSKI
KAMIL, Łódź (PL); MAKOWSKI DARIUSZ, Pabianice (PL);
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CHOJNACKI MARCIN, Pabianice (PL); JAŁMUŻNA WOJCIECH,
Łódź (PL); BŁASIŃSKI HENRYK, Łódź (PL); AMROZIK PIOTR,
Piotrków Trybunalski (PL); CŁAPA JAKUB, Łódź (PL); SAKOWICZ
BARTOSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób rejestracji obrazu oraz urządzenie optyczne rejestrujące
obraz
B1 (11) 227515
(41) 2015 02 16
(51) G05B 13/00 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
G06N 3/063 (2006.01)
G06F 15/18 (2006.01)
G10K 11/00 (2006.01)
(21) 407757
(22) 2014 03 31
(72) MORZYŃSKI LESZEK, Sieciechów (PL); KRUKOWICZ TOMASZ,
Starachowice (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania redukcją hałasu aktywnych ustrojów dźwię‑
koizolacyjnych
B1 (11) 227574
(41) 2016 02 15
(51) G05D 11/00 (2006.01)
(21) 409136
(22) 2014 08 08
(72) DYNIA MAŁGORZATA, Wisznia Mała (PL)
(73) DYNIA MAŁGORZATA, Wisznia Mała (PL)
(54) Sposób sterowania procesem podawania składników do reak‑
tora chemicznego
B1 (11) 227546
(41) 2015 12 07
(51) G06F 7/58 (2006.01)
(21) 408374
(22) 2014 05 29
(72) FOLTYN MAREK, Warszawa (PL); ZGIRSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb
losowych
B1 (11) 227527
(41) 2016 12 05
(51) G06F 17/00 (2006.01)
H03K 19/00 (2006.01)
(21) 412575
(22) 2015 06 02
(72) HAJDUK ZBIGNIEW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób asynchronicznego przetwarzania danych cyfrowych
i asynchroniczny układ cyfrowy do stosowania tego sposobu, zbu‑
dowany zwłaszcza w strukturze FPGA
B1 (11) 227439
(41) 2017 02 27
(51) G10D 17/00 (2006.01)
G10D 9/00 (2006.01)
(21) 413586
(22) 2015 08 18
(72) ŁABECKI MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) ŁABECKI MICHAŁ REEDS & ACCESSORIES, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do nauki gry na instrumentach dętych stroikowych
B1 (11) 227571
(41) 2013 10 14
(51) G21F 3/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 25/00 (2006.01)
(21) 398671
(22) 2012 03 30
(72) GŁUSZAK ANDRZEJ, Lublin (PL); GIŻEWSKI TOMASZ,
Tomaszów Lubelski (PL)
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(73) GŁUSZAK ANDRZEJ, Lublin (PL); GIŻEWSKI TOMASZ,
Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Element ochronny i odzież ochronna
B1 (11) 227567
(41) 2013 08 05
(51) H01B 3/46 (2006.01)
H01B 7/29 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
(21) 397998
(22) 2012 02 03
(72) DUL JAN, Piastów (PL); PARYS GRZEGORZ, Piastów (PL);
PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); HABERKO KRZYSZTOF,
Kraków (PL); BIELIŃSKI DARIUSZ, Zgierz (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA,
Łódź (PL); INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikono‑
wych na osłony przewodów elektrycznych
B1 (11) 227493
(41) 2013 12 09
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/44 (2006.01)
E04H 12/00 (2006.01)
(21) 399425
(22) 2012 06 04
(72) LEWICKI FRYDERYK, Wrocław (PL); POSTAWKA ANDRZEJ,
Wrocław (PL); BUDYNKIEWICZ WŁADYSŁAW, Boguszyce (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Antena VHF i UHF umieszczona na maszcie
B1 (11) 227506
(41) 2015 01 19
(51) H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/10 (2006.01)
(21) 404597
(22) 2013 07 08
(72) CZACHOROWSKI TADEUSZ, Nasielsk (PL); LEWANDOWSKI
GRZEGORZ, Legionowo (PL)
(73) ELEKTRO‑PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk (PL)
(54) Puszka instalacyjna, w szczególności natynkowa puszka od‑
gałęźna
B1 (11) 227572
(41) 2013 10 28
(51) H02H 5/04 (2006.01)
H02H 7/10 (2006.01)
(21) 398853
(22) 2012 04 17
(72) SZUPRYCIŃSKI JACEK, Toruń (PL); ZIELKE KAROL, Toruń (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Sposób i układ zabezpieczenia przeciążeniowo‑zwarciowego
transformatora elektronicznego
B1 (11) 227575
(41) 2012 01 30
(51) H02P 25/16 (2006.01)
(21) 391982
(22) 2010 07 28
(72) MASTER JANUSZ, Andrychów (PL)
(73) TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz (PL)
(54) Układ regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego na‑
pięcia przemiennego z korekcją załączania tranzystora Mosfet
B1 (11) 227449
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413958
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przetwarzania wielkości analogowej na skompresowa‑
ne słowo cyfrowe
B1 (11) 227450
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413959
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do przetwarzania wielkości analogowej na skompreso‑
wane słowo cyfrowe
B1 (11) 227451
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413960
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe me‑
todą kompensacji wagowej
B1 (11) 227452
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413961
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pośredniego przetwarzania próbki napięcia elektrycz‑
nego na słowo cyfrowe
B1 (11) 227453
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413962
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do pośredniego przetwarzania próbki napięcia elektrycz‑
nego na słowo cyfrowe
B1 (11) 227454
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413963
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości napię‑
cia elektrycznego na słowo cyfrowe
B1 (11) 227455
(51) H03M 1/00 (2006.01)

(41) 2017 03 27

Nr 12/2017

H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413964
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do przetwarzania interwału czasu na słowo cyfrowe
metodą kompensacji wagowej
B1 (11) 227456
(41) 2017 03 27
(51) H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
(21) 413967
(22) 2015 09 14
(72) KOŚCIELNIK DARIUSZ, Kraków (PL); MIŚKOWICZ MAREK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do pośredniego przetwarzania chwilowej wielkości na‑
pięcia elektrycznego na słowo cyfrowe
B1 (11) 227459
(41) 2017 04 10
(51) H05B 6/00 (2006.01)
E03B 7/12 (2006.01)
(21) 414207
(22) 2015 09 29
(72) WASZUK STANISŁAW, Warszawa (PL); BIERNACKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do odtapiania rurki pompowej w czasie odpompo‑
wania gazu z bańki szklanej
B1 (11) 227530
(41) 2014 10 27
(51) H05B 41/44 (2006.01)
H02M 5/08 (2006.01)
H05B 41/16 (2006.01)
(21) 403613
(22) 2013 04 19
(72) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); YELKIN IHAR,
Bolesławiec (PL); OSZCZĘDA ZDZISŁAW, Równe (PL)
(73) OSZCZĘDA ZDZISŁAW STOMADENT, Równe (PL)
(54) Lampa plazmowa z zasilaczem
B1 (11) 227508
(41) 2015 05 25
(51) H05H 1/28 (2006.01)
(21) 406070
(22) 2013 11 14
(72) SZAŁATKIEWICZ JAKUB, Michałowice‑Wieś (PL)
(73) SZAŁATKIEWICZ JAKUB, Michałowice‑Wieś (PL)
(54) Układ chłodzenia plazmotronu
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01G 23/06 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01N 25/18 (2006.01)
A01N 31/06 (2006.01)

227544
227544*
227438
227522
227485*
227522*
227522*

A01N 25/28 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01P 19/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)

227487
227487*
227558
227558*
227558*
227522*
227487*

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

Nr 12/2017
1

A01P 13/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A24D 3/04 (2006.01)
A24D 3/06 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
A47G 29/124 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47J 44/00 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
A47L 15/00 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
A61F 2/82 (2006.01)
A61F 2/90 (2013.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 36/605 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 31/549 (2006.01)
A61K 31/685 (2006.01)
A61K 35/57 (2015.01)
A61K 36/21 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 38/36 (2006.01)
A61K 47/66 (2017.01)
A61K 49/22 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 47/12 (2006.01)
A61K 47/18 (2006.01)
A61K 31/505 (2006.01)
A61K 39/108 (2006.01)
A61K 31/739 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
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2

227558*
227559*
227518
227518*
227518*
227523
227523*
227523*
227503*
227512
227512*
227571*
227553
227553*
227553*
227476
227477
227528
227528*
227440
227433
227433*
227517*
227482
227482*
227509
227462
227434
227434*
227552
227552*
227563*
227432
227432*
227542
227523*
227475
227475*
227475*
227475*
227467
227467*
227467*
227467*
227576
227576*
227503
227503*
227559
227562
227543
227543*
227543*
227502
227445
227445*
227445*
227445*
227577*
227489*
227489*
227443*
227576*
227576*
227503*

1

A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61Q 5/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/16 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 51/00 (2015.01)
B01D 15/08 (2006.01)
B04B 1/20 (2006.01)
B04B 11/00 (2006.01)
B04B 11/06 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B05B 7/00 (2006.01)
B05B 7/10 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B21D 5/06 (2006.01)
B21D 5/08 (2006.01)
B21K 1/20 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B21K 1/46 (2006.01)
B21K 1/56 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B23B 31/171 (2006.01)
B23B 31/16 (2006.01)
B23B 31/117 (2006.01)
B23B 47/32 (2006.01)
B23G 1/06 (2006.01)
B23G 9/00 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
B23K 26/354 (2014.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 15/06 (2006.01)
B23Q 17/24 (2006.01)
B24B 33/02 (2006.01)
B27D 1/08 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
B29C 35/08 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/10 (2006.01)
B29C 43/20 (2006.01)
B29C 51/00 (2006.01)
B29C 51/12 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/44 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B29C 67/06 (2006.01)
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2

227543*
227502*
227577*
227489*
227443*
227443*
227475*
227475*
227467*
227533
227533*
227473
227542*
227534
227564
227436
227436*
227436*
227485
227485*
227485*
227485*
227580
227505
227498*
227490*
227491*
227492*
227498*
227486
227486*
227526
227526*
227481
227481*
227566*
227457
227457*
227457*
227565
227481*
227481*
227526*
227471
227510
227510*
227511
227511*
227469*
227520*
227474*
227474*
227461
227444*
227444
227580*
227465
227465*
227465*
227465*
227465*
227465*
227465*
227484
227484*

B29C 47/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B32B 13/08 (2006.01)
B32B 5/26 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41F 17/18 (2006.01)
B41F 17/30 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
B41M 1/34 (2006.01)
B60H 1/00 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
B61D 13/00 (2006.01)
B61F 5/02 (2006.01)
B62B 5/02 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/08 (2006.01)
B63B 9/00 (2006.01)
B63B 35/34 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63H 1/36 (2006.01)
B63H 1/36 (2006.01)
B65B 35/26 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
B65G 21/12 (2006.01)
B65G 25/10 (2006.01)
B65G 23/40 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
C02F 101/30 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C04B 41/88 (2006.01)
C04B 41/51 (2006.01)
C07C 29/74 (2006.01)
C07C 29/94 (2006.01)
C07C 229/36 (2006.01)
C07D 205/08 (2006.01)
C07D 239/46 (2006.01)
C07D 239/47 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07H 13/06 (2006.01)
C07K 5/12 (2006.01)
C07K 5/11 (2006.01)
C07K 7/56 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 5/02 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)

227504
227504*
227504*
227504*
227570
227563*
227560
227521
227521*
227560*
227483
227463
227551
227514*
227514
227432*
227513
227513*
227471*
227480*
227480
227480*
227519
227447
227448
227520*
227504*
227548*
227490*
227491*
227492*
227528*
227497
227479
227479*
227520
227520*
227564*
227556
227556*
227499
227578*
227578*
227566
227566*
227568
227568*
227545
227545*
227525*
227494
227577
227577*
227577*
227525
227489
227443
227443*
227443*
227495
227545*
227536*
227529*
227529*
227529

1

C08L 69/00 (2006.01)
C08L 55/02 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 8/58 (2006.01)
C09K 8/60 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C12C 5/02 (2006.01)
C12C 1/00 (2006.01)
C12C 7/00 (2006.01)
C12C 11/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12R 1/00 (2006.01)
C12R 1/39 (2006.01)
C12R 1/40 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C12R 1/78 (2006.01)
C12R 1/84 (2006.01)
C21D 1/613 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
C22B 34/14 (2006.01)
C22C 1/10 (2006.01)
C23C 26/00 (2006.01)
C23C 28/04 (2006.01)
C23C 26/00 (2006.01)
C23D 5/00 (2006.01)
C23D 7/00 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
C25D 13/06 (2006.01)
C25D 9/02 (2006.01)
D02G 1/00 (2006.01)
D02G 1/02 (2006.01)
D02G 3/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D03D 25/00 (2006.01)
D04B 1/08 (2006.01)
D04H 1/48 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
D04H 1/46 (2012.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E01D 2/02 (2006.01)
E01H 4/00 (2006.01)
E01H 4/02 (2006.01)
E02F 3/36 (2006.01)
E02F 3/96 (2006.01)

2

227529*
227529*
227567*
227567*
227498
227550*
227550*
227569
227559*
227537
227537*
227537*
227538
227538*
227538*
227539
227539*
227539*
227540
227540*
227540*
227541
227541*
227541*
227431
227431*
227431*
227431*
227578
227578*
227489*
227578*
227578*
227578*
227578*
227578*
227578*
227507*
227507*
227556*
227568*
227469
227460*
227460*
227460*
227460*
227460
227536
227536*
227555
227555*
227555*
227557
227571*
227571*
227554
227563
227563*
227563*
227500
227501*
227535
227535*
227579*
227579*

4284
E03B 7/12 (2006.01)
E04B 9/18 (2006.01)
E04C 2/06 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/294 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/12 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
E04H 12/00 (2006.01)
E05C 19/00 (2006.01)
E05C 19/06 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
F02B 69/04 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
F02M 25/03 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F16F 1/12 (2006.01)
F16F 1/16 (2006.01)
F16F 3/04 (2006.01)
F16L 58/04 (2006.01)
F16S 3/02 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
F17C 13/08 (2006.01)
F25B 13/00 (2006.01)
F25B 41/04 (2006.01)
F25D 13/02 (2006.01)
F25D 13/02 (2006.01)
F25D 23/10 (2006.01)
F26B 5/14 (2006.01)
F26B 9/04 (2006.01)
F26B 25/16 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/00 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F42B 33/00 (2006.01)
F42B 33/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 19/66 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01N 13/00 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
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227459*
227496*
227570*
227468
227468*
227501
227490
227490*
227491
227491*
227492
227492*
227468*
227493*
227516
227516*
227533*
227533*
227473*
227486*
227579
227550
227470*
227472*
227470
227472
227446
227446*
227446*
227488
227488*
227488*
227460*
227496
227548
227548*
227463*
227463*
227476*
227477*
227478
227517
227517*
227517*
227507
227435
227435*
227441
227441*
227442
227442*
227435*
227437
227437*
227547
227547*
227549
227549*
227531
227531*
227531*
227531*
227474
227573*
227458
227458*

G01N 33/24 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01S 17/88 (2006.01)
G02B 21/24 (2006.01)
G02B 21/18 (2006.01)
G03B 37/00 (2006.01)
G05B 19/042 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G05D 11/00 (2006.01)
G06F 15/18 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 17/00 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
G06N 3/063 (2006.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G06Q 20/18 (2012.01)
G10D 17/00 (2006.01)
G10D 9/00 (2006.01)
G10K 11/00 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
G21G 4/08 (2006.01)
H01B 3/46 (2006.01)
H01B 7/29 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/44 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/10 (2006.01)
H02H 5/04 (2006.01)
H02H 7/10 (2006.01)
H02M 5/08 (2006.01)
H02P 25/16 (2006.01)
H03K 5/13 (2014.01)
H03K 5/14 (2014.01)
H03K 19/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
H05B 41/44 (2006.01)
H05B 41/16 (2006.01)
H05H 1/28 (2006.01)

227464
227464*
227573
227561
227524
227549*
227532
227532*
227466
227440*
227515
227574
227515*
227546
227527
227515*
227515*
227440*
227440*
227439
227439*
227515*
227571
227564*
227567
227567*
227493
227493*
227506
227506*
227572
227572*
227530*
227575
227561*
227561*
227527*
227449
227449*
227449*
227450
227450*
227450*
227451
227451*
227451*
227452
227452*
227452*
227453
227453*
227453*
227454
227454*
227454*
227455
227455*
227455*
227456
227456*
227456*
227459
227530
227530*
227508
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227431
227432
227433
227434
227435
227436
227437
227438
227439
227440
227441
227442
227443
227444
227445
227446
227447
227448
227449
227450
227451
227452
227453
227454
227455
227456
227457
227458
227459
227460
227461
227462
227463
227464
227465
227466
227467
227468
227469
227470
227471
227472
227473
227474
227475
227476
227477
227478
227479
227480
227481
227482
227483
227484
227485
227486
227487
227488
227489

C12C 5/02 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A47G 29/124 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
B04B 1/20 (2006.01)
F42B 33/00 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
G10D 17/00 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
C07K 5/12 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
A61K 49/22 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
B63H 1/36 (2006.01)
B63H 1/36 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
H03M 1/00 (2006.01)
B23B 31/171 (2006.01)
G01N 13/00 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
C23F 1/16 (2006.01)
B24B 33/02 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
B60H 1/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
G03B 37/00 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
C23C 26/00 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
B23K 9/04 (2006.01)
F02M 25/03 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
A61K 8/34 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
F25D 23/10 (2006.01)
B65G 15/14 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B21K 1/46 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
B41M 1/34 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B21D 5/06 (2006.01)
A01N 25/28 (2006.01)
F16F 1/12 (2006.01)
C07H 13/06 (2006.01)

227490
227491
227492
227493
227494
227495
227496
227497
227498
227499
227500
227501
227502
227503
227504
227505
227506
227507
227508
227509
227510
227511
227512
227513
227514
227515
227516
227517
227518
227519
227520
227521
227522
227523
227524
227525
227526
227527
227528
227529
227530
227531
227532
227533
227534
227535
227536
227537
227538
227539
227540
227541
227542
227543
227544
227545
227546
227547
227548

E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
E04F 17/10 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
C07D 205/08 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
F16S 3/02 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C01G 47/00 (2006.01)
E01B 9/30 (2006.01)
E04C 3/294 (2006.01)
A61K 47/66 (2017.01)
A61K 31/685 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
H05H 1/28 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)
A24D 3/04 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B61F 5/02 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
E05C 19/00 (2006.01)
F26B 5/14 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B65G 25/10 (2006.01)
B41F 17/18 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
B21K 1/20 (2006.01)
G06F 17/00 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
H05B 41/44 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G02B 21/24 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A63B 51/00 (2015.01)
E01H 4/00 (2006.01)
C25D 13/06 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A01G 23/06 (2006.01)
C07C 29/74 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
F17C 1/02 (2006.01)
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227549
227550
227551
227552
227553
227554
227555
227556
227557
227558
227559
227560
227561
227562
227563
227564

G01B 11/24 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
A61F 2/82 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
D04B 1/08 (2006.01)
D02G 1/00 (2006.01)
C01G 25/06 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
A61K 38/12 (2006.01)
D04H 1/48 (2012.01)
B01D 15/08 (2006.01)

227565
227566
227567
227568
227569
227570
227571
227572
227573
227574
227575
227576
227577
227578
227579
227580

B23B 47/32 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
H01B 3/46 (2006.01)
C04B 41/88 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
B32B 13/08 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
H02H 5/04 (2006.01)
G01Q 60/58 (2010.01)
G05D 11/00 (2006.01)
H02P 25/16 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
C07D 239/46 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
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T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
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T5 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
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T3 (97)
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T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T6 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
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14 06 2017
23 07 2008
07 06 2017
05 07 2017
12 07 2017
21 06 2017
05 08 2009
22 10 2008
05 04 2017
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29 04 2009
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06 09 2017
31 05 2017
14 06 2017
07 06 2017
17 05 2017
10 05 2017
07 06 2017
12 07 2017
21 06 2017
17 05 2017
30 08 2017
27 11 2013
31 08 2016
27 04 2011
28 06 2017
26 07 2017
19 07 2017
09 08 2017
12 07 2017
05 07 2017

2017/29
2017/27
2017/26
2017/24
2008/30
2017/23
2017/27
2017/28
2017/25
2009/32
2008/43
2017/14
2017/36
2017/15
2009/18
2017/23
2017/36
2017/22
2017/24
2017/23
2017/20
2017/19
2017/23
2017/28
2017/25
2017/20
2017/35
2013/48
2016/35
2011/17
2017/26
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2017/29
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EP 1473886 B1
EP 1479355 B1
EP 1574640 B1
EP 1583311 B1
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EP 1621029 B1
EP 1633189 B1
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EP 1693190 B1
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EP 1784303 B1
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T3 (97) 05 07 2017
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T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
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T3 (97) 09 08 2017
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2017/29
2017/15
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2017/28
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2017/19
2016/43
2017/25
2017/29
2017/28
2017/26
2017/26
2017/29
2017/26
2017/30
2017/33
2017/33
2017/31
2017/34
2017/38
2017/25
2017/25
2017/27
2017/32
2017/25
2017/23
2017/35

EP 1868727 B1
EP 1874192 B1
EP 1891269 B1
EP 1902948 B1
EP 1904708 B1
EP 1905233 B1
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2017/27
2017/24
2017/25
2017/22
2017/30
2017/25
2017/10
2017/32
2017/29
2017/27
2017/25
2017/20
2017/28
2017/29
2017/26
2017/24
2017/24
2013/06
2017/27
2017/23
2017/26
2017/28
2017/28
2017/30
2017/28
2017/26
2017/27
2017/32
2017/29
2017/26
2016/35
2017/31
2013/36
2017/31
2017/25
2017/30
2017/32
2017/33

EP 2144593 B1
EP 2148598 B1
EP 2149843 B1
EP 2152799 B1
EP 2155258 B1
EP 2156547 B1
EP 2159365 B1
EP 2160176 B1
EP 2163260 B1
EP 2164143 B1
EP 2167033 B1
EP 2167782 B1
EP 2170232 B1
EP 2170440 B1
EP 2173278 B1
EP 2175219 B1
EP 2176354 B1
EP 2176608 B1
EP 2178361 B1
EP 2178625 B1
EP 2182145 B1
EP 2184977 B1
EP 2192228 B1
EP 2193556 B1
EP 2198329 B1
EP 2207720 B1
EP 2209674 B1
EP 2211685 B1
EP 2212660 B1
EP 2214758 B1
EP 2215581 B1
EP 2221522 B1
EP 2225407 B1
EP 2234470 B1
EP 2241702 B1
EP 2248858 B1
EP 2249757 B1
EP 2251006 B1
EP 2255838 B1
EP 2260171 B1
EP 2265441 B1
EP 2265697 B1
EP 2265790 B1
EP 2268125 B1
EP 2268267 B1
EP 2268479 B1
EP 2271588 B1
EP 2271764 B1
EP 2274054 B1
EP 2276407 B1
EP 2278002 B1
EP 2279153 B1
EP 2279412 B1
EP 2282387 B1
EP 2282924 B1
EP 2283203 B1
EP 2285362 B1
EP 2287383 B1
EP 2288342 B1
EP 2288610 B1
EP 2289872 B1
EP 2292701 B1
EP 2293758 B1
EP 2295655 B1
EP 2300103 B1
EP 2301280 B1
EP 2304054 B1

T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 20 07 2016
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 10 05 2017
T4 (97) 10 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 11 10 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 02 08 2017

Nr 12/2017
2017/29
2017/30
2017/31
2017/30
2017/28
2017/27
2017/25
2017/27
2017/25
2017/24
2017/32
2017/23
2017/23
2017/34
2017/17
2017/19
2017/26
2017/29
2017/26
2016/29
2017/30
2017/27
2017/28
2017/30
2017/29
2017/27
2017/30
2017/32
2017/26
2017/25
2017/31
2017/21
2017/31
2017/19
2017/19
2017/26
2017/29
2017/17
2017/21
2017/33
2017/35
2017/26
2017/23
2017/20
2017/27
2017/26
2017/30
2017/32
2017/28
2017/26
2017/32
2017/41
2017/23
2017/23
2017/31
2017/26
2017/24
2017/13
2017/20
2017/26
2017/29
2017/19
2017/15
2017/18
2017/37
2017/31
2017/31

EP 2304100 B1
EP 2304719 B1
EP 2305711 B1
EP 2307034 B1
EP 2307198 B1
EP 2308509 B1
EP 2310477 B1
EP 2310479 B1
EP 2311069 B1
EP 2316456 B1
EP 2317229 B1
EP 2319308 B1
EP 2319310 B1
EP 2327012 B1
EP 2327847 B1
EP 2327849 B1
EP 2329008 B1
EP 2330209 B1
EP 2334295 B1
EP 2335099 B1
EP 2340232 B1
EP 2340872 B1
EP 2345760 B1
EP 2348184 B1
EP 2349703 B1
EP 2356090 B1
EP 2359807 B1
EP 2365303 B1
EP 2365963 B1
EP 2365993 B1
EP 2366021 B1
EP 2367087 B1
EP 2367538 B1
EP 2368911 B1
EP 2368911 B1
EP 2370072 B1
EP 2370343 B1
EP 2370641 B1
EP 2372864 B1
EP 2377203 B1
EP 2377396 B1
EP 2379308 B1
EP 2380609 B1
EP 2382031 B1
EP 2384375 B1
EP 2391741 B1
EP 2392159 B1
EP 2393863 B1
EP 2394491 B1
EP 2396036 B1
EP 2397214 B1
EP 2401244 B1
EP 2401462 B1
EP 2402704 B1
EP 2403347 B1
EP 2403782 B1
EP 2403878 B1
EP 2403928 B1
EP 2404857 B1
EP 2406902 B1
EP 2408497 B1
EP 2408894 B1
EP 2413007 B1
EP 2414065 B1
EP 2414435 B1
EP 2417158 B1
EP 2418220 B1

Nr 12/2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 12 2016
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 19 07 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/29
2017/31
2017/27
2017/28
2017/26
2017/26
2017/27
2017/18
2017/27
2017/21
2017/31
2017/29
2017/28
2017/17
2017/29
2017/32
2017/24
2017/20
2017/20
2017/35
2017/28
2017/40
2017/31
2017/26
2017/29
2017/27
2017/28
2017/29
2016/51
2017/20
2017/27
2017/31
2017/26
2017/28
2017/24
2017/29
2017/31
2017/31
2017/36
2017/30
2017/36
2017/26
2017/28
2017/29
2017/28
2017/28
2017/11
2017/27
2017/28
2017/29
2017/27
2017/33
2017/26
2017/22
2017/26
2017/27
2017/28
2017/31
2017/35
2017/32
2017/17
2017/13
2017/31
2017/28
2017/29
2017/25
2017/29

EP 2419180 B1
EP 2420558 B1
EP 2422885 B1
EP 2425595 B1
EP 2426143 B1
EP 2426538 B1
EP 2430921 B1
EP 2431117 B1
EP 2435761 B1
EP 2436280 B1
EP 2437567 B1
EP 2437829 B1
EP 2437993 B1
EP 2439153 B1
EP 2442889 B1
EP 2443405 B1
EP 2449269 B1
EP 2449379 B1
EP 2450437 B1
EP 2454083 B1
EP 2454275 B1
EP 2455062 B1
EP 2457878 B1
EP 2461905 B1
EP 2464497 B1
EP 2464645 B1
EP 2465950 B1
EP 2466214 B1
EP 2467212 B1
EP 2467254 B1
EP 2468080 B1
EP 2470315 B1
EP 2474201 B1
EP 2474544 B1
EP 2475752 B1
EP 2476684 B1
EP 2476685 B1
EP 2476686 B1
EP 2479167 B1
EP 2480505 B1
EP 2480658 B1
EP 2482695 B1
EP 2483496 B1
EP 2486117 B1
EP 2488332 B1
EP 2488370 B1
EP 2488779 B1
EP 2489025 B1
EP 2490868 B1
EP 2491073 B1
EP 2491088 B1
EP 2491330 B1
EP 2492606 B1
EP 2492630 B1
EP 2493410 B1
EP 2493638 B1
EP 2493673 B1
EP 2495151 B1
EP 2495302 B1
EP 2495306 B1
EP 2496568 B1
EP 2497984 B1
EP 2498576 B1
EP 2499431 B1
EP 2500475 B1
EP 2500499 B1
EP 2501375 B1

T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 24 08 2016
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 06 04 2016
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 11 01 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 13 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 12 07 2017

4287
2017/33
2017/20
2017/29
2017/32
2017/07
2017/27
2017/29
2017/29
2017/25
2017/28
2017/34
2017/28
2017/34
2016/34
2017/28
2017/27
2016/14
2017/17
2017/37
2017/12
2017/27
2017/30
2017/23
2017/18
2017/23
2017/25
2017/02
2017/29
2017/22
2017/31
2017/14
2017/27
2017/26
2017/22
2017/21
2017/26
2017/27
2017/27
2017/29
2017/16
2017/27
2017/32
2017/18
2017/27
2017/24
2017/29
2017/24
2017/31
2017/35
2017/26
2017/31
2017/20
2017/30
2017/28
2017/32
2017/35
2017/37
2017/28
2017/26
2017/27
2017/28
2017/26
2017/28
2017/29
2017/25
2017/19
2017/28

EP 2501822 B1
EP 2501902 B1
EP 2504122 B1
EP 2504364 B1
EP 2504421 B1
EP 2507135 B1
EP 2507408 B1
EP 2509484 B1
EP 2509879 B1
EP 2510921 B1
EP 2512225 B1
EP 2513291 B1
EP 2516355 B1
EP 2516376 B1
EP 2518404 B1
EP 2520183 B1
EP 2520860 B1
EP 2521758 B1
EP 2525003 B1
EP 2526042 B1
EP 2526141 B1
EP 2526230 B1
EP 2526932 B1
EP 2527480 B1
EP 2529004 B1
EP 2529732 B1
EP 2530015 B1
EP 2530766 B1
EP 2531206 B1
EP 2533870 B1
EP 2536525 B1
EP 2537514 B1
EP 2538009 B1
EP 2543604 B1
EP 2544697 B1
EP 2544830 B1
EP 2545347 B1
EP 2548711 B1
EP 2548871 B1
EP 2549870 B1
EP 2550497 B1
EP 2552418 B1
EP 2552955 B1
EP 2552966 B1
EP 2560504 B1
EP 2560616 B1
EP 2562578 B1
EP 2563618 B1
EP 2563967 B1
EP 2566654 B1
EP 2568972 B1
EP 2570464 B1
EP 2571492 B1
EP 2572132 B1
EP 2574455 B1
EP 2574676 B1
EP 2574677 B1
EP 2575549 B1
EP 2575973 B1
EP 2576753 B1
EP 2578488 B1
EP 2578957 B1
EP 2579902 B1
EP 2580408 B1
EP 2581240 B1
EP 2582714 B1
EP 2582893 B1

4288
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 04 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 26 04 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 30 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 16 08 2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017/19
2017/22
2017/29
2017/21
2017/16
2017/32
2017/29
2017/26
2017/23
2017/14
2017/34
2017/21
2017/26
2017/33
2017/26
2017/29
2017/27
2017/30
2017/34
2017/26
2017/35
2017/15
2017/28
2017/19
2017/18
2017/27
2017/29
2017/31
2017/28
2017/28
2017/25
2017/27
2017/28
2017/27
2017/31
2017/22
2017/29
2017/24
2017/35
2017/34
2017/30
2017/22
2017/35
2017/17
2017/32
2017/30
2017/26
2017/29
2017/28
2017/32
2017/33
2017/28
2017/28
2017/35
2017/26
2017/26
2017/29
2017/31
2017/28
2017/20
2017/36
2017/22
2017/29
2017/36
2017/35
2017/27
2017/33

EP 2583042 B1
EP 2585004 B1
EP 2585768 B1
EP 2586459 B1
EP 2588090 B1
EP 2588460 B1
EP 2589148 B1
EP 2591657 B1
EP 2593626 B1
EP 2595808 B1
EP 2596107 B1
EP 2597137 B1
EP 2598391 B1
EP 2602077 B1
EP 2604625 B1
EP 2604863 B1
EP 2608805 B1
EP 2611310 B1
EP 2612979 B1
EP 2614680 B1
EP 2615243 B1
EP 2616191 B1
EP 2616274 B1
EP 2616304 B1
EP 2617404 B1
EP 2618835 B1
EP 2621026 B1
EP 2626407 B1
EP 2627388 B1
EP 2628754 B1
EP 2629779 B1
EP 2631718 B1
EP 2631719 B1
EP 2632396 B1
EP 2632656 B1
EP 2634424 B1
EP 2636894 B1
EP 2637053 B1
EP 2640352 B1
EP 2640893 B1
EP 2642886 B1
EP 2646271 B1
EP 2646448 B1
EP 2646501 B1
EP 2646557 B1
EP 2647213 B1
EP 2648511 B1
EP 2648548 B1
EP 2649140 B1
EP 2649257 B1
EP 2649860 B1
EP 2651396 B1
EP 2651918 B1
EP 2653082 B1
EP 2653631 B1
EP 2655157 B1
EP 2655612 B1
EP 2655902 B1
EP 2656034 B1
EP 2656043 B1
EP 2656670 B1
EP 2657199 B1
EP 2657253 B1
EP 2657429 B1
EP 2659004 B1
EP 2660121 B1
EP 2660336 B1

T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 07 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 15 02 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 22 03 2017
T3 (97) 14 12 2016
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 02 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 01 03 2017
T3 (97) 10 08 2016
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 23 08 2017

Nr 12/2017
2017/28
2017/29
2017/31
2017/31
2017/09
2017/16
2017/22
2017/36
2017/29
2017/29
2017/34
2017/29
2017/29
2017/34
2017/31
2017/34
2017/29
2017/25
2017/27
2017/24
2017/23
2017/27
2017/07
2017/25
2017/34
2017/29
2017/32
2017/30
2017/26
2017/27
2017/26
2017/28
2017/25
2017/28
2017/31
2017/12
2016/50
2017/28
2017/26
2017/26
2017/28
2016/35
2017/26
2017/28
2017/26
2017/28
2017/28
2017/27
2017/16
2017/31
2017/27
2017/25
2017/29
2017/18
2017/31
2017/27
2017/29
2017/31
2017/28
2017/09
2016/32
2017/32
2017/21
2017/32
2017/28
2017/27
2017/34

EP 2660408 B1
EP 2661642 B1
EP 2662390 B1
EP 2662657 B1
EP 2663498 B1
EP 2663585 B1
EP 2666650 B1
EP 2666848 B1
EP 2668315 B1
EP 2673051 B1
EP 2673283 B1
EP 2673285 B1
EP 2676267 B1
EP 2676435 B1
EP 2677273 B1
EP 2678127 B1
EP 2678322 B1
EP 2681734 B1
EP 2682409 B1
EP 2683679 B1
EP 2685037 B1
EP 2688055 B1
EP 2688535 B1
EP 2690276 B1
EP 2691233 B1
EP 2691523 B1
EP 2692483 B1
EP 2693246 B1
EP 2696007 B1
EP 2697419 B1
EP 2697973 B1
EP 2698483 B1
EP 2699270 B1
EP 2701720 B1
EP 2702338 B1
EP 2703390 B1
EP 2703560 B1
EP 2704798 B1
EP 2704833 B1
EP 2704989 B1
EP 2705063 B1
EP 2705224 B1
EP 2705360 B1
EP 2707181 B1
EP 2707478 B1
EP 2707671 B1
EP 2707672 B1
EP 2707705 B1
EP 2708603 B1
EP 2708812 B1
EP 2710306 B1
EP 2711485 B1
EP 2712595 B1
EP 2713734 B1
EP 2714797 B1
EP 2714877 B1
EP 2715022 B1
EP 2716839 B1
EP 2716950 B1
EP 2717704 B1
EP 2717890 B1
EP 2718340 B1
EP 2719293 B1
EP 2720550 B1
EP 2721189 B1
EP 2722225 B1
EP 2722279 B1

Nr 12/2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T4 (97) 14 12 2016
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 31 08 2016
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 19 04 2017
T3 (97) 04 10 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 15 03 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 24 05 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 06 09 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 22 03 2017
T4 (97) 22 03 2017
T3 (97) 14 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 31 05 2017
T3 (97) 23 08 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 21 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 17 05 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 28 06 2017
T3 (97) 05 07 2017
T3 (97) 10 05 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 19 07 2017
T3 (97) 09 08 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 29 03 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 26 07 2017
T3 (97) 03 05 2017
T3 (97) 16 08 2017
T3 (97) 12 04 2017
T3 (97) 12 07 2017
T3 (97) 31 05 2017
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02/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

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).
360869
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371494
387149
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389767
391034(373955)
395501
396154
396527
396569
396671
397063
397095
397166
398664
398862
399435
399452
399655
399731
399923
400239
400313
400338
400573
400816
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401938
401961
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
393649
398805
401259
402604
404691
405646
406830
406837
407431

15/2012
21/2013
09/2014
16/2014
02/2015
09/2015
15/2015
15/2014
19/2015
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407899
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412403
412493
412998
415717

26/2014
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07/2016
17/2016
25/2016
03/2016
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15/2017

412
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)
(B1)

2068874
193675

12/2016
06/2009
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
393241
393250
393256
395795
399510
403477

13/2012
13/2012
13/2012
03/2013
26/2013
21/2014

403561
407722
410292
411036
411037

22/2014
21/2015
12/2016
16/2016
16/2016

414
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo
numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 190126 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRANDE PAROISSE S.A., Puteaux, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: GRANDE PAROISSE S.A., Courbevoie, Francja
(B1) 190126 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRANDE PAROISSE S.A., Courbevoie, Francja
i dokonanie wpisu: Borealis Chimie S.A.S., Courbevoie, Francja
(B1) 190126 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Borealis Chimie S.A.S., Courbevoie,
Francja i dokonanie wpisu: CASALE S.A., Lugano, Szwajcaria
(B1) 195765 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska; GA‑
LICKI JAN, Bukowno, Polska; MILL BARBARA, Siemianowice Śląskie,
Polska; WOLFF STANISŁAW, Katowice, Polska; ORLICZ JERZY, Tar‑
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nowskie Góry, Polska; STASIK TADEUSZ, Tarnowskie Góry, Polska;
UTRACKI ROMAN, Tarnowskie Góry, Polska; INDYKA MIROSŁAW,
Olkusz, Polska; JASIŃSKI JANUSZ, Katowice, Polska; OCHAB BO‑
GUSŁAW, Bukowno, Polska; CZEKAJ JERZY, Olkusz, Polska; KOSIŃ
ZDZISŁAW, Bukowno, Polska; JAKUBOWSKI JACEK, Sławków, Polska
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW”
SPÓŁKA AKCYJNA, Bukowno, Polska 000026904; CZEKAJ JERZY, Ol‑
kusz, Polska; GALICKI JAN, Bukowno, Polska; INDYKA MIROSŁAW,
Olkusz, Polska; JAKUBOWSKI JACEK, Sławków, Polska; JASIŃSKI
JANUSZ, Katowice, Polska; KOSIŃ ZDZISŁAW, Bukowno, Polska;
MILL BARBARA, Siemianowice Śląskie, Polska; OCHAB BOGUSŁAW,
Bukowno, Polska; ORLICZ JERZY, Tarnowskie Góry, Polska; STASIK
TADEUSZ, Tarnowskie Góry, Polska; UTRACKI ROMAN, Tarnowskie
Góry, Polska; WOLFF STANISŁAW, Katowice, Polska
(B1) 195766 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska i do‑
konanie wpisu: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW”
SPÓŁKA AKCYJNA, Bukowno, Polska 000026904
(B1) 195866 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków,
Polska 000023136; PETRO CARBO CHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwi‑
ce, Polska; BALCEROWIAK WOJCIECH, Kędzierzyn-Koźle, Polska;
CHŁOBOWSKI KAZIMIERZ, Kraków, Polska; KOŚCIUK RYSZARD,
Kędzierzny-Koźle, Polska; KRUEGER ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle,
Polska; KSIĄŻEK KRZYSZTOF, Gliwice, Polska; STANIK WINICJUSZ,
Kraków, Polska; SZYMAŃSKI KAZIMIERZ, Kędzierzyn-Koźle, Polska;
TKACZ BOGUSŁAW, Kędzierzyn-Koźle, Polska; ZIEMIAŃSKI LESZEK,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: BALCEROWIAK WOJCIECH, Kę‑
dzierzyn-Koźle, Polska; CHŁOBOWSKI KAZIMIERZ, Kraków, Polska;
INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków, Polska 000023136; KOŚCIUK RY‑
SZARD, Kędzierzny-Koźle, Polska; KRUEGER ANDRZEJ, Kędzierzyn‑
-Koźle, Polska; KSIĄŻEK KRZYSZTOF, Gliwice, Polska; STANIK WINI‑
CJUSZ, Kraków, Polska; SZYMAŃSKI KAZIMIERZ, Kędzierzyn-Koźle,
Polska; TKACZ BOGUSŁAW, Kędzierzyn-Koźle, Polska; ZIEMIAŃSKI
LESZEK, Kraków, Polska; PCC SYNTEZA SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzie‑
rzyn-Koźle, Polska 531686911
(B1) 197014 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ARBEL FAUVET RAIL, S.A., Douai,
Francja i dokonanie wpisu: IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET RAIL,
Paryż, Francja
(B1) 197014 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET
RAIL, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: TITAGARH WAGONS AFR,
Paryż, Francja
(B1) 199012 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., Puteaux, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes, Francja
(B1) 199012 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, Colombes, Francja
(B1) 200966 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu: GRUPA STAL‑
MOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(B1) 201700 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., Puteaux, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes, Francja
(B1) 201700 2017 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CECA S.A., La Garenne Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: ARKEMA FRANCE, Colombes, Francja
(B1) 203511 2017 04 05 F. Dokonano wpisu o brzmieniu:
Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku zaocznego wydane‑
go przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 30 paź‑
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dziernika 2015 r., sygnatura akt I C 1027/15 zaopatrzonego w klau‑
zulę wykonalności z dnia 27 listopada 2015 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perza‑
nowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą KM 3871/15, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy
wynalazek na rzecz wierzyciela : Adriana Gierszewskiego zamiesz‑
kałego w Gdańsku.
(B1) 204245 2017 08 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: VALIO LTD., Helsinki, Finlandia i do‑
konanie wpisu: Chr. Hansen A/S, Hørsholm, Dania
(B1) 204863 2017 07 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: STICHTING DIENST LANDBOUW‑
KUNDIG ONDERZOEK, Wageningen, Holandia i dokonanie wpisu:
Stichting Wageningen Research, Wageningen, Holandia
(B1) 205552 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: W. R. GRACE & CO.-CONN., Colum‑
bia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied
Technologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 206621 2017 08 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWA „BASTAR” WŁADYSŁAW PIWOWARCZYK,
Mysłowice, Polska 271012266 i dokonanie wpisu: WŁADYSŁAW PI‑
WOWARCZYK HERT, Mysłowice, Polska 271012266
(B1) 208557 2017 08 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Władysław Piwowarczyk
F.P.H.U. BASTAR, Mysłowice, Polska i dokonanie wpisu: WŁADY‑
SŁAW PIWOWARCZYK HERT, Mysłowice, Polska 271012266
(B1) 209632 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWA BASTAR Władysław Piwowarczyk, My‑
słowice, Polska 271012266 i dokonanie wpisu: WŁADYSŁAW PIWO‑
WARCZYK HERT, Mysłowice, Polska 271012266
(B1) 210407 2017 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice,
Polska 000001637; BOLESŁAW RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, Polska 273925717 i dokona‑
nie wpisu: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA
AKCYJNA, Bukowno, Polska 000026904; POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
Gliwice, Polska 000001637
(B1) 211251 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PER AARSLEFF A/S, Aabyhoej, Dania
i dokonanie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj, Dania
(B1) 211251 2017 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Per Aarsleff Holding A/S, Åbyhøj,
Dania i dokonanie wpisu: Per Aarsleff A/S, Åbyhøj, Dania
(B1) 216152 2017 06 23 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 22 marca 2011 r. udzielono pełnej i wy‑
łącznej licencji na używanie wynalazku przez PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ADW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry na okres 10 lat.”
(B1) 217337 2017 08 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DZILIŃSKI KAZIMIERZ,
Częstochowa, Polska; DZILIŃSKI JAROSŁAW, Częstochowa, Polska
i dokonanie wpisu: DZILIŃSKI JAROSŁAW, Częstochowa, Polska;
DZILIŃSKI KAZIMIERZ, Huby, Polska
(B1) 217720 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY
TECHTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wro‑
cław, Polska 931881623; WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931896820 i dokonanie wpisu:
TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 931881623
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(B1) 218324 2017 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i do‑
konanie wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 218339 2017 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI,
Zielona Góra, Polska 977924147 i dokonanie wpisu: PARK NAUKO‑
WO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra,
Polska 360650791
(B1) 218692 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WARNER-LAMBERT COMPANY LLC,
Morris Plains, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: War‑
ner – Lambert Company LLC, USA, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki
(B1) 218700 2017 10 18 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie HINE KRZYSZTOF, Gdańsk, Polska
i wpisanie: HINC KRZYSZTOF, Gdańsk, Polska
(B1) 218900 2017 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 016457626 i dokonanie wpisu: BUDIMEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010732630
(B1) 219876 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLA‑
NE A. CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowi‑
ce, Polska 121554673
(B1) 222122 2017 10 18 C. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie CZUCHRANIUK WIESŁAW, War‑
szawa, Polska; KUKOŁOWICZ FRANCISZEK, Warszawa, Polska;
LEWANDOWSKI LESZEK, Rębielice Królewskie, Polska i wpisanie:
CZUCHRANIUK PIOTR WIESŁAW, Warszawa, Polska; KUKOŁOWICZ
PAWEŁ FRANCISZEK, Warszawa, Polska; LEWANDOWSKI LESZEK,
Rębielice Królewskie, Polska
(B1) 223535 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS SPÓŁKA JAWNA ARTUR
CHWASTEK, RAFAŁ CHWASTEK, RAFAŁ ADAMCZYK, Łężkowice,
Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice, Pol‑
ska 121554673
(B1) 223962 2017 08 02 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: WB ELECTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki,
Polska 012890349 i dokonanie wpisu: WB ELECTRONICS SPÓŁKA
AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 012890349
(B1) 224989 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: ASTRA ZENECA AB, Södertälje, Szwecja
(B1) 225583 2017 07 12 C. Wprowadzono zmianę twórców
przez wykreślenie wpisu: Szczerek Marian, Radom, Polska i doko‑
nanie wpisu: Szczerek Marian Radom, Polska; Przepiórka Jacek,
Radom, Polska
415
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:
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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) 1579992 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koenig & Bauer Aktienge‑
sellschaft, Würzburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Koenig & Bauer
AG, Würzburg, Niemcy
(T3) 1620997 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 1621304 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Lu‑
zern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1648776 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IMA FLAVOUR S.r.l., Ozzano dell’E‑
milia, Włochy i dokonanie wpisu: Gima S.P.A., Zola Predosa - Bolo‑
gna, Włochy
(T3) 1651034 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 1670482 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy
i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja

Nr 12/2017

(T3) 1712444 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET
RAIL, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: TITAGARH WAGONS AFR,
Paryż, Francja
(T3) 1730248 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1756381 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Lu‑
zern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 1763363 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Sciotec Diagnostic Technologies
GmbH, Tulln, Austria i dokonanie wpisu: STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel, Niemcy
(T3) 1766098 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis Vaccines and Diagnostics,
Inc., Emeryville, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Grifols Worldwide Operations Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 1784115 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1784118 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 1798053 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria
(T3) 1798359 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria
(T3) 1809912 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Behr Industry GmbH & Co. KG,
Stuttgart, Niemcy i dokonanie wpisu: MAHLE Industrial Thermal
Systems GmbH & Co. KG, Stuttgart, Niemcy

(T3) 1675474 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 1833724 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IMA FLAVOUR S.r.l., Ozzano dell’E‑
milia, Włochy i dokonanie wpisu: GIMA S.p.A., Zola Predosa - Bolo‑
gna, Włochy

(T3) 1681103 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Lu‑
zern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria

(T3) 1844008 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 1682493 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 1690603 2017 04 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria

(T3) 1849164 2017 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: The European Atomic Energy Com‑
munity (EURATOM), represented by the European Commission,
Brussels, Belgia; KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Karlsru‑
he, Niemcy i dokonanie wpisu: The European Atomic Energy Com‑
munity (EURATOM), represented by the European Commission,
Brussels, Belgia

(T3) 1706373 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 1864432 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mavenir Systems IP Holdings, LLC,
Richardson, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mitel
Mobility Inc., Richardson, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1712444 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ARBEL FAUVET RAIL S.A., Douai,
Francja i dokonanie wpisu: IGF INDUSTRIES - ARBEL FAUVET RAIL,
Paryż, Francja

(T3) 1869365 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Ein‑
dhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia
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(T3) 1877205 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Ortic 3D AB, Borlänge, Szwecja i do‑
konanie wpisu: Ingvest AB, Borlänge, Szwecja

(T3) 1982368 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Affiland S.à. r.l., Kehlen,
Luksemburg i dokonanie wpisu: HurraH S.à. r.l., Kehlen, Luksemburg

(T3) 1878073 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Amer-Sil S.A., Kehlen, Luksemburg
i dokonanie wpisu: Affiland S.à.r.l., Kehlen, Luksemburg

(T3) 1986622 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DENDREON CORPORATION,
Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Dendreon
Pharmaceuticals, Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1878073 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Affiland S.à.r.l., Kehlen,
Luksemburg i dokonanie wpisu: HurraH S.à.r.l., Kehlen, Luksemburg
(T3) 1889519 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 1889519 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 1898025 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria
(T3) 1901749 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Raptor Pharmaceuticals
Inc., Novato, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hori‑
zon Orphan LLC, Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1938298 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 1997875 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bekon Energy Technologies GmbH
& CO. KG, Unterföhring, Niemcy i dokonanie wpisu: BEKON GmbH,
Unterföhring, Niemcy
(T3) 2004892 2017 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Welspun UK Limited, Cheadle, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Welspun India Limited, Mumbai, Indie
(T3) 2014731 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dynea OY, Hamina, Finlandia i do‑
konanie wpisu: Dynea Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 2014731 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dynea Oy, Helsinki, Finlandia i do‑
konanie wpisu: Metadynea Austria GmbH, Krems, Austria
(T3) 2020195 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria
(T3) 2034939 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Svenska Aktiebolag, Sollentu‑
na, Szwecja i dokonanie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1938298 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia

(T3) 2069577 2017 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Heintzmann Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG, Bochum, Niemcy i dokonanie wpisu: Bochumer
Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und Beteiligungs-KG,
Bochum, Niemcy

(T3) 1941045 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek, Wageningen, Holandia i dokonanie wpisu: Stichting
Wageningen Research, Wageningen, Holandia

(T3) 2076451 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Diapack Limited, London, Wiel‑
ka Brytania i dokonanie wpisu: EASYSNAP TECHNOLOGY S.R.L.,
San Giovanni in Persiceto, Włochy

(T3) 1957222 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ads-tec GmbH, Leinfel‑
den-Echterdingen, Niemcy i dokonanie wpisu: ads-tec GmbH, Nür‑
tingen, Niemcy

(T3) 2085000 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia

(T3) 1957222 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ads-tec GmbH, Nürtingen, Niemcy
i dokonanie wpisu: NEMAK Europe GmbH, Frankfurt nad Menem,
Niemcy

(T3) 2093164 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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) 1962807 2017 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: TAKEDA AS, Asker, Norwegia

(T3) 2093164 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 1966624 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2094079 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 1966624 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia

(T3) 2100514 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
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) 1976853 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Vironova AB, Stockholm, Szwecja
i dokonanie wpisu: VIRONOVA HERPES AB, Sztokholm, Szwecja

(T3) 2100514 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 1982368 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Amer-Sil S.A., Kehlen, Luksemburg
i dokonanie wpisu: Affiland S.à. r.l., Kehlen, Luksemburg

(T3) 2115324 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zhejiang Zhengte Group
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Co., Ltd, Linhai, Chiny i dokonanie wpisu: Zhejiang Zhengte Co.,
Ltd., Linhai, Chiny

Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kraft Foods R & D,
Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2121894 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia

(T3) 2200448 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 2126021 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia

(T3) 2209406 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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) 2129270 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Mün‑
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Utrecht, Holandia

(T3) 2209406 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia

(T3) 2143303 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2212460 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2143303 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia

(T3) 2212460 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia

(T3) 2145547 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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) 2145547 2017 03 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2147594 2017 03 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Merus B.V., Utrecht, Ho‑
landia i dokonanie wpisu: Merus N.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2155849 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2168073 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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) 2168073 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2173891 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: COSMO DERMATOS SRL, Lainate,
Włochy i dokonanie wpisu: Cassiopea S.p.A., Lainate, Włochy
(T3) 2190963 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofd‑
dorp, Holandia
(T3) 2192229 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG, Lu‑
zern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lucerna,
Szwajcaria
(T3) 2192790 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Svenska Aktiebolag, Sollentu‑
na, Szwecja i dokonanie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2200448 2017 03 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Northfield,

(T3) 2221456 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Quasar S.P.A., Torino, Włochy i do‑
konanie wpisu: Tubiflex S.P.A., Orbassano, Włochy
(T3) 2228352 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ALPOL Gips Sp. z o.o., Końskie,
Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH
I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739
(T3) 2230918 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stichting Dienst Landbo‑
uwkundig Onderzoek, Wageningen, Holandia i dokonanie wpisu:
Stichting Wageningen Research, Wageningen, Holandia
(T3) 2231893 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Industrial Plasma Services & Tech‑
nologies - IPST GmbH, Neuhausen am Rheinfall, Szwajcaria i doko‑
nanie wpisu: Advanced Galvanisation AG, Neuhausen am Rheinfall,
Szwajcaria
(T3) 2232951 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2232951 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2236000 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Savox Communications Oy AB
(LTD), Espoo, Finlandia i dokonanie wpisu: Savox International S.A.,
Luxembourg, Luksemburg
(T3) 2276618 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., Hoofd‑
dorp, Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V.,
Hoofddorp, Holandia
(T3) 2281371 2017 04 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mavenir Systems UK Limi‑
ted, Reading, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Mitel Mobility UK
Limited, Reading, Wielka Brytania
(T3) 2317203 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: C.C. Rombouts Kunststof Techniek
Holding B.V., Tholen, Holandia i dokonanie wpisu: Rombouts Kun‑
ststof Techniek B.V., Tholen, Holandia
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(T3) 2319804 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 2327850 2017 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Securidev S.A., Paris,
Francja i dokonanie wpisu: DOM SECURITY S.A., Paris, Francja
(T3) 2379537 2017 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria
(T3) 2392194 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2393890 2017 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mirante S.r.l., Lecco, Włochy i doko‑
nanie wpisu: Metalvuoto S.p.A., Roncello MB, Włochy
(T3) 2396932 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec‑
tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2396932 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2402708 2017 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Hexagon Metrology S.p.A., Mon‑
calieri, Włochy i dokonanie wpisu: Hexagon Technology Center
GmbH, Heerbrugg, Szwajcaria
(T3) 2416666 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2424409 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
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) 2424409 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2432863 2017 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER N.V., Hoofd‑
dorp, Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V.,
Hoofddorp, Holandia
(T3) 2436378 2017 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Takeda Nycomed AS,
Asker, Norwegia i dokonanie wpisu: TAKEDA AS, Asker, Norwegia
(T3) 2440092 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) 2440092 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., UTRECHT, Holandia
(T3) 2443380 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., AE Ein‑
dhoven, Holandia
(T3) 2443386 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
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Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2490963 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
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) 2490963 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R&D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2503900 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2505967 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: General Electric Company, Sche‑
nectady, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ACLARA
METERS LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2507834 2017 03 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Manz AG, Reutlingen, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: Manz CIGS Technology GmbH, Schwäbisch Hall, Niemcy
(T3) 2509684 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Feldman, Joseph, Tel Aviv, Izrael
i dokonanie wpisu: BIOLIGHT MEDICAL DEVICES INC., Road Town,
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(T3) 2513125 2017 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy
i dokonanie wpisu: UDC Ireland Limited, Ballycoolin Dublin, Irlan‑
dia
(T3) 2567149 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förde‑
rung der angewandten Forschung e.V., München, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Eindhoven, Holandia
(T3) 2570003 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2573258 2017 04 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronotec AG,
Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Lu‑
cerna, Szwajcaria
(T3) 2591705 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., UTRECHT, Holandia
(T3) 2634929 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Panasonic Intellectual Property Ma‑
nagement Co., Ltd., Osaka, Japonia i dokonanie wpisu: Sun Patent
Trust, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2634930 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Panasonic Intellectual Property Ma‑
nagement Co., Ltd., Osaka, Japonia i dokonanie wpisu: Sun Patent
Trust, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2635838 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KVT-Koenig AG, Dietikon, Szwajca‑
ria i dokonanie wpisu: SFC KOENIG AG, Dietikon, Szwajcaria
(T3) 2645996 2017 03 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Temmler Werke GmbH, Marburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: Aenova IP GmbH, Marburg, Niemcy
(T3) 2663445 2017 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Salflex Polymers Limited, Weston,
Kanada i dokonanie wpisu: ABC GROUP INC., Toronto, Kanada
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(T3) 2692209 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2741620 2017 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Eridania Sadam S.p.A., Bologna,
Włochy i dokonanie wpisu: NATURALIA INGREDIENTS S.r.l, Mazara
del Vallo, Włochy
(T3) 2745624 2017 03 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2756449 2017 03 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods R & D, Inc., Deerfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Koninklijke Douwe
Egberts B.V., Utrecht, Holandia
(T3) 2761978 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2800931 2017 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2837057 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindho‑
ven, Holandia
(T3) 2849835 2017 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Spindial S.p.A., Felino, Włochy; Ban‑
dera, Andrea, Avio, Włochy i dokonanie wpisu: Spindial S.p.A. con
socio unico, Collecchio, Włochy; Bandera, Andrea, Avio, Włochy
(T3) 2853670 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Hücking GmbH, Iserlohn, Niemcy
i dokonanie wpisu: Baugruppentechnik Pollmeier GmbH, Hövel‑
hof, Niemcy

(T3) 1649183 2016 11 22
(T3) 1663155 2016 11 08
(T3) 1666433 2016 05 12
(T3) 1673058 2017 04 29
(T3) 1692196 2017 01 25
(T3) 1694146 2017 02 13
(T3) 1742806 2016 11 11
(T3) 1746556 2016 11 14
(T3) 1750567 2016 05 03
(T3) 1753791 2016 11 30
(T3) 1754993 2016 11 24
(T3) 1772206 2017 05 11
(T3) 1783105 2017 01 18
(T3) 1800656 2017 03 20
(T3) 1827500 2016 10 04
(T3) 1827866 2016 10 21
(T3) 1830657 2017 01 10
(T3) 1833708 2014 05 19
(T3) 1833768 2017 02 07
(T3) 1843071 2016 12 15
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 189913 2017 02 21

(B1) 201472 2016 03 04
(B1) 204581 2016 11 24
(T3) 1475598 2016 11 09
(T3) 1533429 2016 11 09
(T3) 1579779 2016 07 12
(T3) 1626897 2017 03 10
(T3) 1641862 2017 04 08
(T3) 1646477 2016 10 26

Unieważniono w części dotyczącej kre‑
mu śmietankowego oraz sposobu wy‑
twarzania kremu śmietankowego
Unieważniono patent w zakresie nad‑
proża zastrzeżonego w zastrz. 5
Unieważniono w całości
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy

(T3) 1861348 2016 02 22
(T3) 1888127 2016 11 03
(T3) 1896062 2017 01 17
(T3) 1910234 2017 04 21
(T3) 1965773 2017 06 27
(T3) 1969507 2017 01 28
(T3) 1969941 2016 11 11
(T3) 1970344 2016 09 29
(T3) 1981358 2016 03 10
(T3) 1996031 2017 06 20
(T3) 2001424 2016 11 10
(T3) 2016127 2016 09 22
(T3) 2027300 2016 12 31

Nr 12/2017
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(T3) 2029170 2016 07 21
(T3) 2066842 2016 07 21
(T3) 2095716 2017 02 21
(T3) 2141204 2017 06 07
(T3) 2162011 2016 09 23
(T3) 2211028 2016 05 22
(T3) 2230943 2015 12 02
(T3) 2254915 2017 03 22
(T3) 2295086 2017 01 12
(T3) 2303044 2015 11 10
(T3) 2318123 2016 08 18

Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy

417
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
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) 182867
(B1) 183049
(B1) 183345
(B1) 184119
(B1) 185079
(B1) 185103
(B1) 185587
(B1) 185954
(B1) 186378
(B1) 186454
(B1) 186496
(B1) 186671
(B1) 186736
(B1) 186920
(B1) 187056
(B1) 187099
(B1) 187539
(B1) 187771
(B1) 187845
(B1) 187953
(B1) 188465
(B1) 188582
(B1) 188685
(B1) 188938
(B1) 189111
(B1) 189383
(B1) 189385
(B1) 189553
(B1) 189646
(B1) 189647
(B1) 189749
(B1) 189750
(B1) 189773

2016 06 18
2014 06 04
2016 05 23
2016 06 26
2016 05 22
2016 04 30
2016 05 13
2016 05 21
2016 06 08
2016 02 10
2016 01 30
2016 05 22
2016 02 05
2016 02 11
2016 06 06
2016 04 30
2016 05 13
2016 05 22
2016 05 16
2016 06 02
2016 05 16
2016 05 13
2016 06 26
2016 05 06
2016 06 19
2016 04 22
2016 05 13
2016 05 13
2016 05 13
2016 05 13
2016 05 18
2016 05 15
2016 07 13

(B1) 189888
(B1) 190052
(B1) 190475
(B1) 190501
(B1) 190550
(B1) 190586
(B1) 190869
(B1) 191323
(B1) 191324
(B1) 191455
(B1) 191753
(B1) 191921
(B1) 192033
(B1) 192090
(B1) 192484
(B1) 192922
(B1) 193050
(B1) 193237
(B1) 193301
(B1) 193782
(B1) 194079
(B1) 194110
(B1) 194176
(B1) 194285
(B1) 194313
(B1) 194317
(B1) 194634
(B1) 194780
(B1) 194950
(B1) 194970
(B1) 195567
(B1) 195635
(B1) 195662

2016 05 21
2016 06 05
2016 05 06
2016 06 10
2016 05 14
2016 06 09
2016 06 11
2016 06 23
2016 06 23
2016 05 28
2016 05 05
2016 05 12
2016 05 06
2016 06 23
2016 06 10
2016 04 30
2016 05 08
2016 06 24
2016 05 19
2016 06 04
2016 06 04
2016 06 29
2016 06 13
2016 06 22
2016 06 10
2016 05 27
2016 05 18
2016 06 30
2016 06 13
2016 05 29
2016 05 15
2016 06 06
2016 05 07

(B1) 196091
(B1) 196856
(B1) 196943
(B1) 196964
(B1) 197383
(B1) 197404
(B1) 197438
(B1) 197548
(B1) 197596
(B1) 197879
(B1) 197899
(B1) 198420
(B1) 198614
(B1) 198733
(B1) 198793
(B1) 198871
(B1) 198903
(B1) 199000
(B1) 199189
(B1) 199632
(B1) 199685
(B1) 199729
(B1) 200268
(B1) 200417
(B1) 200467
(B1) 200659
(B1) 201010
(B1) 201099
(B1) 201479
(B1) 201530
(B1) 201953
(B1) 202022
(B1) 202149
(B1) 202251
(B1) 202517
(B1) 202521
(B1) 202548
(B1) 202732
(B1) 202760
(B1) 202953
(B1) 202955
(B1) 202988
(B1) 203099
(B1) 203289
(B1) 203450
(B1) 203555
(B1) 203602
(B1) 203669
(B1) 203867
(B1) 204114
(B1) 204199
(B1) 204440
(B1) 204608
(B1) 204609
(B1) 204729
(B1) 204752
(B1) 204753
(B1) 204976
(B1) 205104
(B1) 205218
(B1) 205302
(B1) 205352
(B1) 205624
(B1) 205625
(B1) 205685
(B1) 205725
(B1) 205803

2016 06 24
2016 05 31
2016 06 09
2016 06 13
2016 05 11
2016 06 16
2016 06 12
2016 06 08
2016 05 03
2016 05 21
2016 06 05
2016 06 13
2016 06 17
2016 05 07
2016 05 04
2016 06 02
2016 06 25
2016 06 15
2016 06 25
2016 06 26
2016 06 18
2016 06 13
2016 06 02
2016 05 31
2016 05 07
2016 05 18
2016 05 07
2016 05 08
2016 05 08
2016 06 25
2016 05 10
2016 05 04
2016 05 10
2016 05 18
2016 05 22
2016 05 12
2016 05 15
2016 06 21
2016 06 10
2016 04 30
2016 06 04
2016 06 18
2016 06 26
2016 06 18
2016 05 05
2016 04 30
2016 06 24
2016 05 16
2016 05 07
2016 05 23
2016 06 15
2016 06 26
2016 06 04
2016 06 08
2016 06 21
2016 05 18
2016 05 16
2016 05 08
2016 06 14
2016 06 13
2016 06 18
2016 05 03
2016 06 14
2016 06 14
2016 05 17
2016 06 27
2016 06 07

4301
(B1) 205943
(B1) 206254
(B1) 206285
(B1) 206345
(B1) 206492
(B1) 206640
(B1) 207216
(B1) 207367
(B1) 207376
(B1) 207428
(B1) 207523
(B1) 207609
(B1) 207662
(B1) 207670
(B1) 207677
(B1) 207969
(B1) 207993
(B1) 208058
(B1) 208121
(B1) 208292
(B1) 208723
(B1) 208923
(B1) 209029
(B1) 209128
(B1) 209266
(B1) 209270
(B1) 209289
(B1) 209481
(B1) 209506
(B1) 209507
(B1) 209543
(B1) 209754
(B1) 209766
(B1) 209825
(B1) 209955
(B1) 210179
(B1) 210377
(B1) 210410
(B1) 210513
(B1) 210655
(B1) 210702
(B1) 210743
(B1) 210852
(B1) 210876
(B1) 210963
(B1) 211153
(B1) 211203
(B1) 211294
(B1) 211295
(B1) 211296
(B1) 211332
(B1) 211362
(B1) 211843
(B1) 211868
(B1) 212006
(B1) 212134
(B1) 212141
(B1) 212154
(B1) 212310
(B1) 212486
(B1) 212619
(B1) 212825
(B1) 212826
(B1) 212887
(B1) 213127
(B1) 213222
(B1) 213286

2016 05 30
2016 05 19
2016 05 16
2015 07 26
2016 06 18
2016 06 11
2016 06 13
2016 05 24
2016 05 08
2016 06 12
2016 05 08
2016 06 11
2016 05 29
2016 06 04
2016 06 05
2016 05 15
2016 06 09
2014 10 23
2016 06 04
2016 05 15
2012 10 17
2016 05 10
2016 05 10
2016 05 10
2016 06 03
2016 05 17
2016 05 30
2016 05 24
2016 06 20
2016 06 20
2016 05 25
2016 05 07
2016 06 12
2016 06 17
2016 05 19
2016 05 30
2016 04 30
2016 05 28
2016 05 17
2016 06 24
2016 05 13
2016 06 18
2016 06 01
2016 05 16
2016 05 04
2016 06 12
2016 06 17
2016 06 16
2016 06 16
2016 06 16
2016 06 17
2016 05 16
2016 05 27
2016 05 31
2014 06 07
2016 05 27
2016 05 07
2016 06 11
2016 05 29
2016 06 14
2016 05 02
2016 06 16
2016 06 16
2016 05 08
2016 05 23
2016 06 27
2016 06 09

4302
(B1) 213424
(B1) 213442
(B1) 213547
(B1) 213557
(B1) 213675
(B1) 213769
(B1) 214250
(B1) 214332
(B1) 214384
(B1) 214462
(B1) 214519
(B1) 214520
(B1) 214552
(B1) 214675
(B1) 214733
(B1) 214735
(B1) 214823
(B1) 215001
(B1) 215079
(B1) 215124
(B1) 215174
(B1) 215504
(B1) 215505
(B1) 215506
(B1) 215516
(B1) 215569
(B1) 215582
(B1) 215594
(B1) 215634
(B1) 215641
(B1) 215669
(B1) 215755
(B1) 215788
(B1) 215946
(B1) 215953
(B1) 216016
(B1) 216105
(B1) 216133
(B1) 216140
(B1) 216240
(B1) 216335
(B1) 216375
(B1) 216447
(B1) 216568
(B1) 216569
(B1) 216577
(B1) 216684
(B1) 216728
(B1) 217007
(B1) 217038
(B1) 217069
(B1) 217342
(B1) 217446
(B1) 217483
(B1) 217504
(B1) 217578
(B1) 217743
(B1) 217770
(B1) 217809
(B1) 217859
(B1) 217860
(B1) 217891
(B1) 217892
(B1) 217978
(B1) 218165
(B1) 218223
(B1) 218245

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 05 20
2016 06 25
2016 06 05
2016 05 23
2016 05 04
2016 05 10
2016 06 08
2016 05 05
2016 06 15
2016 06 19
2016 05 16
2016 05 16
2016 05 11
2016 06 07
2016 06 05
2016 06 22
2016 06 23
2016 05 30
2016 06 06
2016 06 22
2016 06 10
2016 06 22
2016 06 22
2016 06 22
2016 05 07
2016 05 30
2016 05 22
2016 05 02
2016 05 27
2016 06 16
2016 05 28
2016 05 06
2016 05 30
2016 05 29
2016 06 21
2016 06 22
2016 05 15
2016 06 12
2016 05 14
2016 06 15
2016 05 27
2016 05 31
2016 06 22
2016 05 31
2016 06 16
2016 05 14
2016 06 20
2016 05 19
2016 06 21
2016 05 13
2016 06 17
2016 05 11
2016 05 06
2016 05 21
2016 06 07
2016 05 15
2016 05 16
2016 06 10
2016 06 10
2016 06 15
2016 06 15
2016 06 30
2016 05 23
2016 05 23
2016 06 21
2016 06 18
2016 06 24

(B1) 218325
(B1) 218373
(B1) 218397
(B1) 218416
(B1) 218493
(B1) 218536
(B1) 218597
(B1) 218630
(B1) 218670
(B1) 218699
(B1) 218717
(B1) 218730
(B1) 218790
(B1) 218791
(B1) 218815
(B1) 218937
(B1) 219113
(B1) 219133
(B1) 219149
(B1) 219150
(B1) 219164
(B1) 219165
(B1) 219198
(B1) 219220
(B1) 219221
(B1) 219263
(B1) 219300
(B1) 219312
(B1) 219445
(B1) 219448
(B1) 219481
(B1) 219485
(B1) 219514
(B1) 219556
(B1) 219591
(B1) 219744
(B1) 219886
(B1) 219935
(B1) 219960
(B1) 219974
(B1) 220121
(B1) 220138
(B1) 220186
(B1) 220220
(B1) 220244
(B1) 220257
(B1) 220280
(B1) 220370
(B1) 220396
(B1) 220472
(B1) 220488
(B1) 220490
(B1) 220495
(B1) 220506
(B1) 220516
(B1) 220541
(B1) 220560
(B1) 220595
(B1) 220597
(B1) 220602
(B1) 220609
(B1) 220689
(B1) 220691
(B1) 220749
(B1) 220770
(B1) 220902
(B1) 220945

2016 06 15
2016 06 10
2016 05 26
2016 05 15
2016 06 09
2016 06 08
2016 05 11
2016 06 26
2016 05 11
2016 05 10
2016 06 17
2016 05 18
2016 05 04
2016 05 25
2016 05 24
2016 05 18
2016 06 06
2016 05 09
2016 05 18
2016 05 30
2016 05 30
2016 05 30
2016 05 14
2016 05 09
2016 05 09
2016 05 11
2016 05 02
2016 05 21
2016 06 10
2016 05 20
2016 05 30
2016 06 22
2016 05 25
2016 06 22
2016 06 20
2016 06 17
2016 04 30
2016 05 23
2016 05 20
2016 06 26
2016 06 22
2016 05 23
2016 06 06
2016 06 05
2016 05 02
2016 05 02
2016 05 16
2016 06 04
2016 05 17
2016 05 26
2016 06 20
2016 06 21
2016 05 27
2016 05 15
2016 05 23
2016 06 10
2016 05 09
2016 05 08
2016 06 10
2016 05 23
2016 05 09
2016 06 03
2016 02 15
2016 05 12
2016 05 01
2015 05 31
2016 06 12

(B1) 221030
(B1) 221052
(B1) 221144
(B1) 221280
(B1) 221281
(B1) 221289
(B1) 221334
(B1) 221473
(B1) 221474
(B1) 221476
(B1) 221487
(B1) 221514
(B1) 221519
(B1) 221520
(B1) 221549
(B1) 221550
(B1) 221616
(B1) 221620
(B1) 221623
(B1) 221640
(B1) 221650
(B1) 221671
(B1) 221682
(B1) 221690
(B1) 221743
(B1) 221788
(B1) 221866
(B1) 222135
(B1) 222181
(B1) 222257
(B1) 222294
(B1) 222401
(B1) 222403
(B1) 222404
(B1) 222596
(B1) 222662
(B1) 222717
(B1) 222834
(B1) 222844
(B1) 222847
(B1) 222851
(B1) 222852
(B1) 223053
(B1) 223075
(B1) 223077
(B1) 223081
(B1) 223083
(B1) 223093
(B1) 223096
(B1) 223104
(B1) 223228
(B1) 223320
(B1) 223460
(B1) 223520
(B1) 223525
(B1) 223571
(B1) 223572
(B1) 223946
(B1) 223955
(B1) 224167
(B1) 224197
(B1) 224226
(B1) 224227
(B1) 224258
(B1) 224259
(B1) 224260
(B1) 224268

2016 06 09
2007 06 28
2016 05 18
2016 04 30
2016 05 16
2016 06 20
2016 06 17
2016 06 04
2016 06 15
2016 06 04
2016 05 22
2016 05 12
2016 05 31
2016 05 14
2016 06 15
2016 06 24
2016 05 16
2016 06 27
2016 06 26
2016 06 26
2016 05 21
2016 06 11
2016 06 04
2016 06 26
2016 05 29
2016 06 19
2016 05 11
2016 05 30
2016 06 06
2016 06 27
2016 06 01
2016 06 24
2016 04 24
2016 04 25
2015 07 27
2016 06 30
2016 05 22
2016 05 02
2016 05 24
2016 05 20
2016 06 18
2016 06 17
2016 05 23
2016 05 06
2016 05 09
2016 05 15
2016 05 20
2016 05 31
2016 06 03
2016 06 22
2016 05 04
2016 06 27
2016 06 24
2016 04 06
2016 05 11
2016 05 31
2016 06 24
2016 04 30
2016 05 21
2013 05 20
2016 06 26
2016 05 21
2016 05 21
2016 05 18
2016 05 21
2016 05 22
2016 06 12

Nr 12/2017
(B1) 224271
(B1) 224428
(B1) 224435
(B1) 224456
(B1) 224464
(B1) 224471
(B1) 224472
(B1) 224476
(B1) 224507
(B1) 224509
(B1) 224513
(B1) 224514
(B1) 224670
(B1) 224702
(B1) 224703
(B1) 224704
(B1) 224705
(B1) 224707
(B1) 224714
(B1) 224721
(B1) 224724
(B1) 224727
(B1) 224730
(B1) 224741
(B1) 224752
(B1) 224756
(B1) 224761
(B1) 224781
(B1) 224861
(B1) 224869
(B1) 224875
(B1) 224914
(B1) 224916
(B1) 224924
(B1) 225000
(B1) 225036
(B1) 225079
(B1) 225123
(B1) 225124
(B1) 225142
(B1) 225144
(B1) 225199
(B1) 225200
(B1) 225201
(B1) 225234
(B1) 225237
(B1) 225238
(B1) 225272
(B1) 225303
(B1) 225331
(B1) 225335
(B1) 225359
(B1) 225434
(B1) 225447
(B1) 225499
(B1) 225505
(B1) 225515
(B1) 225581
(B1) 225633
(B1) 225664
(B1) 225666
(B1) 225667
(B1) 225676
(B1) 225703
(B1) 225704
(B1) 226546

2016 06 25
2016 01 14
2016 02 20
2015 03 19
2014 02 14
2014 12 12
2014 12 12
2015 09 24
2014 02 11
2014 10 14
2015 06 15
2016 04 12
2011 11 12
2014 07 25
2014 07 25
2014 07 25
2015 04 02
2015 09 11
2016 04 25
2011 04 10
2013 01 18
2013 07 19
2013 12 29
2015 05 18
2015 10 01
2015 12 17
2016 02 11
2016 05 06
2013 07 02
2016 06 21
2016 06 13
2014 11 18
2014 11 18
2015 10 12
2016 04 15
2015 04 27
2015 10 09
2015 11 22
2015 12 17
2015 10 23
2016 05 08
2016 05 24
2016 05 24
2016 05 24
2010 11 19
2016 03 25
2016 05 22
2016 05 27
2014 06 24
2015 10 31
2016 02 15
2016 03 04
2016 06 28
2016 05 02
2015 07 23
2014 11 28
2016 06 13
2015 03 26
2015 11 22
2015 05 25
2016 06 14
2016 06 14
2015 08 13
2015 08 29
2016 01 02
2014 08 24

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1643854
(T3) 1649068
(T3) 1776330
(T3) 1776431
(T3) 1776455
(T3) 1777167
(T3) 1778739
(T3) 1778893
(T3) 1779604
(T3) 1781737
(T3) 1781982
(T3) 1791933
(T3) 1794036
(T3) 1796849
(T3) 1799330
(T3) 1799369
(T3) 1803097
(T3) 1814376
(T3) 1864969
(T3) 1865276
(T3) 1867322
(T3) 1868417
(T3) 1874046
(T3) 1875997
(T3) 1878824
(T3) 1878826
(T3) 1878939
(T3) 1880968
(T3) 1881209
(T3) 1881561

2016 06 23
2016 07 09
2016 06 15
2016 07 26
2016 07 18
2016 06 24
2016 07 06
2016 07 18
2016 07 03
2016 06 17
2015 08 04
2016 07 18
2016 07 14
2016 07 19
2016 06 29
2016 07 25
2016 06 02
2016 07 26
2016 06 05
2016 06 07
2016 06 11
2016 06 12
2016 06 26
2016 07 07
2016 07 11
2016 07 09
2016 06 28
2016 07 17
2016 07 20
2016 06 21

(T3) 1882431
(T3) 1887024
(T3) 1887169
(T3) 1887895
(T3) 1888702
(T3) 1889920
(T3) 1890909
(T3) 1891346
(T3) 1892602
(T3) 1893385
(T3) 1893692
(T3) 1894712
(T3) 1896016
(T3) 1896439
(T3) 1896675
(T3) 1896727
(T3) 1898812
(T3) 1899377
(T3) 1899488
(T3) 1901717
(T3) 1902766
(T3) 1904099
(T3) 1904408
(T3) 1904577
(T3) 1904580
(T3) 1904582
(T3) 1904584
(T3) 1904592
(T3) 1904688
(T3) 1904797

2016 07 24
2016 07 04
2016 06 14
2016 06 02
2016 06 08
2016 04 12
2016 06 16
2016 06 12
2016 07 26
2016 06 16
2016 06 02
2016 05 21
2016 06 16
2016 06 22
2016 06 07
2016 06 13
2016 06 21
2016 07 03
2016 07 03
2016 06 28
2016 07 18
2016 07 07
2016 07 12
2016 06 26
2016 06 23
2016 06 23
2016 06 23
2016 07 04
2016 07 05
2016 07 11

(T3) 1905444
(T3) 1906938
(T3) 1907091
(T3) 1908155
(T3) 1910257
(T3) 1912920
(T3) 1915761
(T3) 1917214
(T3) 1919802
(T3) 1921146
(T3) 1921981
(T3) 1923073
(T3) 1930912
(T3) 1948649
(T3) 1949915
(T3) 1991987
(T3) 1992257
(T3) 1999128
(T3) 2000838
(T3) 2008838
(T3) 2009206
(T3) 2012082
(T3) 2014908
(T3) 2015616
(T3) 2017015
(T3) 2019250
(T3) 2024584
(T3) 2025938
(T3) 2029324
(T3) 2029656
(T3) 2032304
(T3) 2032514
(T3) 2032636
(T3) 2032649
(T3) 2032655
(T3) 2032708
(T3) 2032724
(T3) 2033493
(T3) 2035635

2016 07 05
2016 06 29
2016 07 24
2016 07 10
2016 07 25
2016 07 05
2016 07 26
2016 07 19
2016 07 11
2016 07 25
2016 07 28
2016 06 03
2016 07 26
2016 07 26
2016 04 29
2016 06 28
2016 05 15
2016 03 15
2016 06 04
2016 06 28
2016 06 12
2016 06 19
2016 06 12
2016 07 13
2016 07 10
2016 07 26
2016 06 01
2016 07 23
2016 06 15
2016 06 15
2016 06 22
2016 06 27
2016 06 28
2016 06 11
2016 06 26
2016 06 15
2016 06 04
2016 06 13
2016 06 19
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(T3) 2035681
(T3) 2035684
(T3) 2035715
(T3) 2035742
(T3) 2036882
(T3) 2038244
(T3) 2038347
(T3) 2038478
(T3) 2038537
(T3) 2038860
(T3) 2040575
(T3) 2040736
(T3) 2040918
(T3) 2040936
(T3) 2041156
(T3) 2041212
(T3) 2041393
(T3) 2043797
(T3) 2043983
(T3) 2044002
(T3) 2044016
(T3) 2044067
(T3) 2046390
(T3) 2046740
(T3) 2046887
(T3) 2046897
(T3) 2048941
(T3) 2048949
(T3) 2048960
(T3) 2049297
(T3) 2049500
(T3) 2049529
(T3) 2049557
(T3) 2049630
(T3) 2050176
(T3) 2050837
(T3) 2052078
(T3) 2053921

2016 07 02
2016 07 02
2016 06 28
2016 06 19
2016 06 24
2016 06 27
2016 06 13
2016 06 20
2016 07 03
2016 06 20
2016 07 03
2016 06 26
2016 06 08
2016 07 06
2016 07 13
2016 06 27
2016 07 11
2016 06 04
2016 07 17
2016 06 27
2016 07 17
2016 07 16
2016 07 27
2016 07 20
2016 07 19
2016 07 28
2016 07 26
2016 07 18
2016 07 26
2016 07 26
2016 07 05
2016 07 13
2016 07 27
2016 07 23
2016 07 23
2016 07 26
2016 07 17
2016 07 16
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Nr 12/2017

B. WZORY UŻYTKOWE
419
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 547 do nr 69 620)
Y1 (11) 69586
(41) 2016 02 01
(51) A01F 25/16 (2006.01)
E04H 7/22 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 123286
(22) 2014 07 28
(72) TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie (PL)
(73) TARGOŃSKI KRZYSZTOF, Wysokie Mazowieckie (PL)
(54) Zbiornik silosu do magazynowania materiałów sypkich zwłasz‑
cza produktów rolnych
Y1 (11) 69554
(41) 2017 03 13
(51) A01M 31/00 (2006.01)
(21) 124357
(22) 2015 09 01
(72) MACIEJEWSKI MACIEJ, Sobótka (PL)
(73) MACIEJEWSKI MACIEJ, Sobótka (PL)
(54) Wolnostojąca zwyżka myśliwska
Y1 (11) 69615
(41) 2017 02 27
(51) A45B 25/08 (2006.01)
B25G 3/22 (2006.01)
(21) 124328
(22) 2015 08 17
(72) LITWIN PAWEŁ, Przybysławice (PL)
(73) LITEX PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Uchwyt ręczny

(72) KACYNA ROBERT, Wieruszów (PL)
(73) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieruszów (PL)
(54) Meblowy węzeł konstrukcyjny, zwłaszcza łóżka
Y1 (11) 69590
(41) 2017 05 08
(51) A47F 1/04 (2006.01)
G07F 11/32 (2006.01)
(21) 124523
(22) 2015 10 24
(72) KUMIĘGA MALWINA, Korczyna (PL)
(73) EBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(54) Szuflada automatu vendingowego
Y1 (11) 69562
(41) 2014 08 04
(51) A47G 1/00 (2006.01)
A47G 1/08 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
(62) 402542
(21) 125351
(22) 2013 01 24
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL)
(73) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Lustro z mechanizmem przesuwnym

Y1 (11) 69550
(41) 2017 05 08
(51) A45C 3/02 (2006.01)
(21) 124529
(22) 2015 10 27
(72) GÓRECKA JULIA, Tychy (PL)
(73) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń (PL)
(54) Teczka

Y1 (11) 69603
(41) 2016 04 11
(51) A47G 1/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 123421
(22) 2014 09 30
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka‑Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka‑Zdrój (PL)
(54) Lustro z oświetleniem tylnym

Y1 (11) 69600
(41) 2016 01 04
(51) A47B 97/02 (2006.01)
A47B 97/04 (2006.01)
(21) 123210
(22) 2014 06 30
(72) MATUSZEK LUDWIK, Kraków (PL)
(73) MATUSZEK LUDWIK, Kraków (PL)
(54) Regulowany uchwyt ekspozycyjny

Y1 (11) 69592
(41) 2015 01 05
(51) A47G 29/12 (2006.01)
(21) 122181
(22) 2013 06 27
(72) KURLETO DANIEL, Ochojno (PL)
(73) KURLETO DANIEL, Ochojno (PL)
(54) Skrzynka na listy

Y1 (11) 69605
(41) 2016 08 16
(51) A47C 13/00 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)
(21) 123794
(22) 2015 02 13
(72) FONTOWICZ AGNIESZKA, Częstochowa (PL)
(73) FONTOWICZ AGNIESZKA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm składania ławki

Y1 (11) 69570
(41) 2015 03 30
(51) A47K 3/164 (2006.01)
(21) 122391
(22) 2013 09 18
(72) PRZYDATEK JERZY LEON, Brzezie (PL)
(73) PRZYDATEK JERZY LEON PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑HANDLOWO ‑USŁUGOWE IMPEX, Brzezie (PL)
(54) Stojak do wanienek

Y1 (11) 69573
(51) A47C 17/02 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(21) 123758

Y1 (11) 69601
(51) A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)

(41) 2016 08 01
(22) 2015 01 31

(41) 2013 01 07

Nr 12/2017
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A61F 2/28 (2006.01)
A61L 31/00 (2006.01)
(62) 395361
(21) 123234
(22) 2011 06 20
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL); ANTONIUK
WŁODZIMIERZ, Bielsk Podlaski (PL); TRYNISZEWSKA KATARZYNA,
Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Implant bioabsorbowalny
Y1 (11) 69595
(41) 2016 12 19
(51) A61B 17/132 (2006.01)
(21) 124159
(22) 2015 06 09
(72) PINEZITS MARIA, Wiedeń (AT)
(73) DHB GES. M.B.H., Wiedeń (AT)
(54) Opaska samozaciskowa
Y1 (11) 69571
(41) 2015 04 13
(51) A61C 13/38 (2006.01)
(21) 122429
(22) 2013 10 07
(72) TOPOLIŃSKI TOMASZ, Bydgoszcz (PL); WIRWICKI MATEUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do osiowego klejenia beleczek z dwutlenku cyrkonu
Y1 (11) 69547
(41) 2017 04 10
(51) A61H 1/00 (2006.01)
(21) 124430
(22) 2015 09 29
(72) ZAWADZKA JULITA, Dobrzejewice (PL); MURAWSKI SZYMON,
Toruń (PL)
(73) FUNDACJA ŚWIATŁO, Toruń (PL)
(54) Przyrząd do komunikacji z chorymi z zaburzeniami neurolo‑
gicznymi
Y1 (11) 69566
(41) 2015 06 22
(51) A62C 2/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
(62) 406688
(21) 125845
(22) 2013 12 20
(72) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL);
GUCIA MAREK, Mosina (PL); BANACH PAULINA, Gruszczyn (PL)
(73) BANACH ANNA, Gruszczyn (PL); GUCIA URSZULA, Mosina (PL)
(54) Przegroda, zwłaszcza przeciwpożarowa
Y1 (11) 69559
(41) 2016 09 26
(51) B01J 19/18 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
C08F 2/01 (2006.01)
(62) 124069
(21) 125088
(22) 2011 05 27
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); KOWALSKI
ARKADIUSZ, Szczecin (PL); ZYCH KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Reaktor polimeryzacyjny
Y1 (11) 69574
(41) 2017 01 16
(51) B02C 13/284 (2006.01)
B02C 19/20 (2006.01)
(21) 124219
(22) 2015 07 02
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
JACAK JANUSZ, Legnica (PL); ONUFRYK DANIEL, Polkowice (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Ruszt
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Y1 (11) 69596
(41) 2017 01 02
(51) B21D 28/34 (2006.01)
B21D 28/36 (2006.01)
(21) 124202
(22) 2015 06 26
(72) DRAGAN MARIUSZ, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Otwornica do bednarki
Y1 (11) 69617
(41) 2016 09 12
(51) B24D 13/10 (2006.01)
A46B 3/10 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
(62) 411464
(21) 126280
(22) 2015 03 03
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); MATUSZAK JAKUB,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych
Y1 (11) 69582
(41) 2017 02 13
(51) B25B 1/02 (2006.01)
B25B 1/10 (2006.01)
B25B 1/24 (2006.01)
(21) 125594
(22) 2016 09 16
(72) PIWOWARCZYK TOMASZ, Wrocław (PL); LEWANDOWSKI
MATEUSZ, Wrocław (PL); WINNICKI MARCIN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pozycjoner próbek, zwłaszcza w metodzie natryskiwania
na zimno
Y1 (11) 69594
(41) 2016 04 25
(51) B29C 45/14 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 19/14 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
(21) 123469
(22) 2014 10 22
(72) GAJKOWSKI GRZEGORZ, Ozorków (PL)
(73) GAJKOWSKI GRZEGORZ P.P.H.U. VERTEX, Ozorków (PL)
(54) Element z tworzywa sztucznego
Y1 (11) 69593
(41) 2013 12 09
(51) B43K 24/02 (2006.01)
B43K 24/06 (2006.01)
B43K 24/08 (2006.01)
(62) 399381
(21) 125756
(22) 2012 05 31
(72) NOWOJEWSKI RYSZARD, Malbork (PL)
(73) NOWOJEWSKI RYSZARD, Malbork (PL)
(54) Mechanizm krążkowy przesuwu wkładu piszącego długopisu
Y1 (11) 69579
(41) 2017 03 27
(51) B60N 3/06 (2006.01)
(21) 124413
(22) 2015 09 21
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Podstawka pod łydki, zastosowana w pojazdach, zwłaszcza
w busach
Y1 (11) 69602
(41) 2015 09 14
(51) B60R 21/36 (2011.01)
(21) 122887
(22) 2014 03 12
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zestaw poduszek powietrznych dla pieszych
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Y1 (11) 69552
(41) 2017 05 22
(51) B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
(21) 124600
(22) 2015 11 17
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Przycisk zwalniający blokadę wózka
Y1 (11) 69614
(41) 2017 02 13
(51) B65D 1/26 (2006.01)
B65D 43/10 (2006.01)
(21) 124312
(22) 2015 08 11
(72) SZCZEBLEWSKI ANDRZEJ, Polanica Zdrój (PL)
(73) SZCZEBLEWSKI ANDRZEJ TECHPLAST, Polanica Zdrój (PL)
(54) Pudełko z pokrywką
Y1 (11) 69549
(41) 2017 05 08
(51) B65D 1/26 (2006.01)
B65D 43/08 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
(21) 124528
(22) 2015 10 27
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Pojemnik z łącznikiem zawiasowym
Y1 (11) 69575
(41) 2017 02 13
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 124298
(22) 2015 08 05
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie otwarte
Y1 (11) 69576
(41) 2017 02 13
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/22 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 124299
(22) 2015 08 05
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zamykane
Y1 (11) 69597
(41) 2017 04 10
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
(21) 124433
(22) 2015 09 30
(72) KOZIOŁ JAN, Nowodwór (PL)
(73) DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lubartów (PL)
(54) Opakowanie na słodycze
Y1 (11) 69578
(51) B65D 6/02 (2006.01)
B65D 25/10 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
A45C 11/16 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)

(41) 2017 03 27

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

Nr 12/2017

124409
(22) 2015 09 18
SHU YE, Warszawa (PL)
SHU YE, Warszawa (PL)
Pudełko ekspozycyjne

Y1 (11) 69609
(41) 2016 12 05
(51) B65D 43/08 (2006.01)
B65D 50/04 (2006.01)
(21) 124138
(22) 2015 05 31
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko‑Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Zamknięcie pojemnika
Y1 (11) 69565
(41) 2017 06 19
(51) B65D 83/08 (2006.01)
A47K 10/20 (2006.01)
(21) 125833
(22) 2016 12 11
(72) KORCZAK MARIUSZ, Andrychów (PL); MARCZAK RYSZARD,
Targanice (PL)
(73) GRANPAK SPÓŁKA JAWNA M. KORCZAK, R. MARCZAK,
Bulowice (PL)
(54) Pojemnik kartonowy chusteczek higienicznych albo serwetek
Y1 (11) 69598
(41) 2017 04 10
(51) B65D 85/804 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
(21) 125655
(22) 2016 10 07
(30) 170‑2015
2015 10 08
SK
(72) LAPŠANSKÝ MILAN, NITRA (SK)
(73) Safe Harbor s.r.o., Nitra (SK)
(54) Kapsułka na składnik do przygotowania napoju
Y1 (11) 69591
(41) 2012 07 16
(51) B65G 41/00 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
(62) 393566
(21) 125854
(22) 2011 01 04
(72) WÓJCICKI WALDEMAR, Piotrków Trybunalski (PL); FAMULSKI
WIESŁAW, Piotrków Trybunalski (PL); WÓJCICKI MICHAŁ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Pomost do wsiadania na taśmę przenośnika taśmowego w pod‑
ziemnych wyrobiskach kopalń
Y1 (11) 69567
(41) 2012 07 16
(51) B65G 41/00 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
(62) 393568
(21) 125857
(22) 2011 01 04
(72) WÓJCICKI WALDEMAR, Piotrków Trybunalski (PL); FAMULSKI
WIESŁAW, Piotrków Trybunalski (PL); WÓJCICKI MICHAŁ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Podest do wsiadania na taśmę dolną przenośnika taśmowego
w podziemnych wyrobiskach kopalń
Y1 (11) 69553
(41) 2017 06 19
(51) C03B 35/00 (2006.01)
(21) 124688
(22) 2015 12 17
(72) WÓDKA TOMASZ, Warszawa (PL); BIERNACKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Półautomatyczny mechanizm unoszenia bańki i pieca
Y1 (11) 69587
(51) C10B 49/04 (2006.01)
(21) 125245

(41) 2017 01 02
(22) 2016 06 20

Nr 12/2017
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(72)
(73)
(54)
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CZ2015‑31229U
2015 06 19
CZ
SUŠIL ZDENĚK, Zlin (CZ); GANEV IOURI, Wiedeń (AT)
NET‑ENERGY spol. s r.o., Tečovice (CZ)
Urządzenie do pirolizy

Y1 (11) 69560
(41) 2013 04 29
(51) E03D 9/05 (2006.01)
(62) 396658
(21) 125122
(22) 2011 10 17
(72) JAŃSKI KAZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) JAŃSKI KAZIMIERZ, Poznań (PL)
(54) Muszla klozetowa
Y1 (11) 69572
(41) 2016 02 01
(51) E04B 2/04 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
(21) 123266
(22) 2014 07 24
(72) KAZANA RAFAŁ, Radom (PL)
(73) KAZANA RAFAŁ, Radom (PL)
(54) Lekka płyta budowlana zwłaszcza ściana garażu
Y1 (11) 69569
(41) 2014 12 08
(51) E04F 15/04 (2006.01)
(21) 122099
(22) 2013 05 29
(72) PANKOWSKI PIOTR, Rokietnica (PL)
(73) JP PROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Element podłogowy z drewna, zwłaszcza drewna litego
Y1 (11) 69606
(41) 2016 12 05
(51) E06B 3/28 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 124110
(22) 2015 05 25
(72) KACZMARCZYK MARIUSZ, Lublin (PL)
(73) FR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół profilu skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy z wkładką
mocującą szkło w aluminiowym systemie ogniochronnym
Y1 (11) 69581
(41) 2017 07 03
(51) E21B 33/03 (2006.01)
E21B 33/00 (2006.01)
(21) 124875
(22) 2016 02 19
(30) U 201512952
2015 12 28
(72) MELNIKOV IGOR, Charków (UA)
(73) MELNIKOV IGOR, Charków (UA)
(54) Głowica pompy głębinowej

UA

Y1 (11) 69577
(41) 2017 03 13
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
(21) 124347
(22) 2015 08 28
(72) DONICA JAN, Katowice (PL); PELE RYSZARD, Bytom (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Wykładzina opinkowa
Y1 (11) 69604
(41) 2016 08 01
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 123735
(22) 2015 01 21
(72) NAUMENKO ANATOLIY, Kraków (PL)
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(73) ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu wirnika
Y1 (11) 69619
(41) 2017 03 27
(51) F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
E04H 12/20 (2006.01)
(21) 124412
(22) 2015 09 18
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL); BŁASZCZYK
PIOTR, Linne (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL); BŁASZCZYK
PIOTR, Linne (PL)
(54) Zespół kolumn wiatrowych
Y1 (11) 69551
(41) 2017 05 22
(51) F04D 29/08 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
(21) 124582
(22) 2015 11 10
(72) LUBAS WIESŁAW, Warszawa (PL); LUBAS LUBOMIR,
Warszawa (PL); LUBAS MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LUBAS POLIURETANY SPÓŁKA JAWNA W. LUBAS, L. LUBAS, M.
LUBAS, Wieczfnia Kościelna (PL)
(54) Wkład korpusu pompy wirowej
Y1 (11) 69557
(41) 2009 06 22
(51) F15B 1/00 (2006.01)
(62) 386975
(21) 124763
(22) 2008 12 31
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); MAŁEK JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) PIT‑RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zasilacz hydrauliczny o napędzie elektrycznym
Y1 (11) 69548
(41) 2017 04 24
(51) F16L 19/00 (2006.01)
F16B 37/00 (2006.01)
F16L 15/06 (2006.01)
(21) 124510
(22) 2015 10 20
(72) BARCZYK MACIEJ, Jastrzębie‑Zdrój (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój (PL)
(54) Nakrętka złącza rurowego
Y1 (11) 69585
(41) 2015 06 08
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
(21) 122605
(22) 2013 11 29
(72) ROSA STANISŁAW, Tychy (PL); ROSA ARTUR, Tychy (PL)
(73) ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy (PL)
(54) Słup oświetleniowy
Y1 (11) 69616
(41) 2017 03 27
(51) F21V 5/00 (2015.01)
F21V 7/00 (2006.01)
(21) 124401
(22) 2015 09 17
(72) PABJAŃCZYK WIESŁAWA, Łódź (PL)
(73) NOVA LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa
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Y1 (11) 69611
(41) 2017 02 13
(51) F23J 13/04 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
(21) 124305
(22) 2015 08 08
(72) FOIT MARCIN, Gliwice (PL)
(73) KLIMOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pawłowice (PL)
(54) Komora wylotowa spalin kotła centralnego ogrzewania
Y1 (11) 69588
(41) 2015 07 06
(51) F23K 3/14 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
(21) 122708
(22) 2014 01 02
(72) KRÓLEWICZ KAZIMIERZ, Reńska Wieś (PL); KRÓLEWICZ PIOTR,
Reńska Wieś (PL)
(73) KRÓLEWICZ KAZIMIERZ, Reńska Wieś (PL); KRÓLEWICZ PIOTR,
Reńska Wieś (PL)
(54) Ukośny podajnik ślimakowy z obrotową retortą do kotłów
na paliwa stałe
Y1 (11) 69584
(41) 2016 03 14
(51) F24C 15/10 (2006.01)
H05B 3/74 (2006.01)
(21) 123371
(22) 2014 09 05
(72) JENEK TOMASZ, Wronki (PL); BIELSKI ARTUR, Radzanowo (PL);
RYBARCZYK MACIEJ, Nowa Wieś (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Płyta grzejna ceramiczna
Y1 (11) 69610
(41) 2017 01 16
(51) F24F 11/02 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
(21) 124257
(22) 2015 07 14
(72) SIEK TADEUSZ KAZIMIERZ, Suchy Dwór (PL)
(73) VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Centrala wentylacyjna
Y1 (11) 69608
(41) 2017 01 02
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
(21) 124189
(22) 2015 06 22
(72) MENDRALA KRYSTIAN, Cierno Żabieniec (PL)
(73) EKOWALCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Kocioł wodny płomienicowo‑płomieniówkowy
Y1 (11) 69607
(41) 2016 12 05
(51) F24J 2/52 (2006.01)
F16B 17/00 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
(21) 124111
(22) 2015 05 26
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Klema do mocowania konstrukcji solarnych
Y1 (11) 69555
(41) 2017 05 22
(51) F27D 1/18 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
(21) 124610
(22) 2015 11 20
(72) FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); OLEJNIK JÓZEF,
Świebodzin (PL); OSIŃSKI RADOSŁAW, Zielona Góra (PL);
STANKIEWICZ MAREK, Zielona Góra (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Uszczelnienie wewnętrznych drzwi próżniowo‑ciśnieniowych
wielokomorowego pieca próżniowego z olejową wanną hartowniczą

Nr 12/2017

Y1 (11) 69589
(41) 2017 06 05
(51) F42B 5/15 (2006.01)
F42B 5/155 (2006.01)
F42B 12/70 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
(21) 124236
(22) 2015 11 23
(72) PIETRASZEK MARIUSZ, Dosin (PL); BULER WIESŁAW,
Warszawa (PL); KLEMBA TOMASZ, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Kaseta do odpalania naboi zakłócających
Y1 (11) 69564
(41) 2014 11 24
(51) G01B 17/00 (2006.01)
G01S 11/14 (2006.01)
B05B 15/00 (2006.01)
(62) 407164
(21) 125755
(22) 2014 02 13
(72) PIWOWARCZYK TOMASZ, Wrocław (PL); CZERW MICHAŁ,
Kargowa (PL); MAŁACHOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL);
WINNICKI MARCIN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru odległości dyszy od podłoża
Y1 (11) 69620
(41) 2017 03 27
(51) G01F 11/14 (2006.01)
(21) 124416
(22) 2015 09 21
(72) MICHALAK WOJCIECH, Gliwice (PL); SKALNA‑MICHALAK
JOANNA, Gliwice (PL)
(73) MICHALAK WOJCIECH CKA SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
SKALNA‑MICHALAK JOANNA CKA SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL)
(54) System dozowania preparatu akwarystycznego
Y1 (11) 69561
(41) 2013 09 16
(51) G01N 1/02 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
(62) 398298
(21) 125338
(22) 2012 03 02
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pobierania próbek kiszonki
Y1 (11) 69599
(41) 2014 09 29
(51) G01N 33/00 (2006.01)
C12M 1/38 (2006.01)
(62) 403199
(21) 125585
(22) 2013 03 18
(72) JANICKA ANNA, Wrocław (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ, Tarnów (PL)
(73) JANICKA ANNA, Wrocław (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ, Tarnów (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru wpływu toksyczności mieszanin gazo‑
wych i cząstek stałych
Y1 (11) 69558
(41) 2017 06 05
(51) G06F 3/00 (2006.01)
G05B 19/00 (2006.01)
H01H 25/00 (2006.01)
(21) 124946
(22) 2016 03 10
(72) TOMANKIEWICZ WALDEMAR, Więckowice (PL); WOŹNICKI
JERZY, Kraków (PL)
(73) DRAGON WINCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(54) Zestaw pilotów
Y1 (11) 69563
(51) G09F 7/06 (2006.01)
G09F 7/16 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
F16B 21/06 (2006.01)
(62) 395383

(41) 2013 01 07

Nr 12/2017
(21)
(72)
(73)
(54)
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125581
(22) 2011 06 21
SOSZYŃSKI GRZEGORZ, Józefów (PL)
SOSZYŃSKI GRZEGORZ PPH SARTPOL, Józefów (PL)
Oznaczenie graficzne

Y1 (11) 69580
(41) 2017 07 03
(51) H01B 17/14 (2006.01)
(21) 124739
(22) 2015 12 30
(72) KISZŁO STANISŁAW, Białystok (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ,
Białystok (PL); KOBYLIŃSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); FRĄCEK
ANDRZEJ, Białystok (PL); ALEKSIEJCZUK MIROSŁAW, Białystok (PL);
NIEŚCIEREWSKI EUGENIUSZ, Białystok (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia
Y1 (11) 69612
(41) 2017 02 13
(51) H01F 38/24 (2006.01)
H01F 38/26 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 124309
(22) 2015 08 10
(72) CHORZĘPA JAROSŁAW, Przasnysz (PL); LISZEWSKI PIOTR,
Przasnysz (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Jednobiegunowy przekładnik napięciowy
Y1 (11) 69613
(41) 2017 02 13
(51) H01F 38/24 (2006.01)
H01F 38/26 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 124310
(22) 2015 08 10
(72) LISZEWSKI PIOTR, Przasnysz (PL); CHORZĘPA JAROSŁAW,
Przasnysz (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Dwubiegunowy przekładnik napięciowy
Y1 (11) 69583
(41) 2015 03 16
(51) H01H 9/02 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
(62) 405313
(21) 125754
(22) 2013 09 11
(72) ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); BARAN MARCIN,
Tuszyn (PL); GEBERLE DAMIAN, Toruń (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Radzyń Chełmiński (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik, zwłaszcza izolacyjny bezpiecznikowy, z dostępem
do zacisku poprzez pokrywę
Y1 (11) 69568
(41) 2016 03 14
(51) H01H 9/02 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
(62) 409488
(21) 125944
(22) 2014 09 12
(72) BARAN MARCIN, Tuszyn (PL); GEBERLE DAMIAN,
Toruń (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Radzyń Chełmiński (PL); SZCZEPKOWSKI JAKUB, Nidzica (PL);
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN,
Toruń (PL); MELKOWSKI ŁUKASZ, Mełno (PL); DULSKI ZBIGNIEW,
Lipno (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Osłona zacisków w rozłączniku
Y1 (11) 69618
(41) 2017 05 22
(51) H01R 13/629 (2006.01)
H01R 13/639 (2006.01)
(21) 124590
(22) 2015 11 16
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(72) STOLARCZYK MICHAŁ, Lębork (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Zespół zabezpieczenia złącza elektronicznego, zwłaszcza wie‑
lostykowego
Y1 (11) 69556
(41) 2017 07 03
(51) H05K 7/20 (2006.01)
H02M 7/48 (2007.01)
(21) 124737
(22) 2015 12 28
(72) ŁEBKOWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Konstrukcja falownika

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01F 25/16 (2006.01)
A01M 31/00 (2006.01)
A45B 25/08 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
A45C 11/16 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)
A46B 3/10 (2006.01)
A47B 97/02 (2006.01)
A47B 97/04 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)
A47C 17/02 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47F 1/04 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
A47G 1/08 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)
A47J 31/06 (2006.01)
A47K 3/164 (2006.01)
A47K 10/20 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/132 (2006.01)
A61C 13/38 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61L 31/00 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
B02C 13/284 (2006.01)
B02C 19/20 (2006.01)
B05B 15/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B21D 28/36 (2006.01)

69586
69554
69615
69550
69578*
69578*
69617*
69600
69600*
69605
69605*
69573
69573*
69590
69562
69562*
69562*
69603
69592
69597*
69598*
69570
69565*
69601
69601*
69601*
69595
69571
69601*
69547
69601*
69566
69566*
69566*
69559*
69559
69574
69574*
69564*
69617*
69596
69596*

B24D 13/10 (2006.01)
B25B 1/02 (2006.01)
B25B 1/10 (2006.01)
B25B 1/24 (2006.01)
B25G 3/22 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
B43K 24/02 (2006.01)
B43K 24/06 (2006.01)
B43K 24/08 (2006.01)
B60N 3/06 (2006.01)
B60R 21/36 (2011.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65D 1/26 (2006.01)
B65D 43/10 (2006.01)
B65D 1/26 (2006.01)
B65D 43/08 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/22 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 6/02 (2006.01)
B65D 25/10 (2006.01)
B65D 43/16 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
B65D 43/08 (2006.01)
B65D 50/04 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 85/804 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)

69617
69582
69582*
69582*
69615*
69594
69594*
69593
69593*
69593*
69579
69602
69552
69552*
69586*
69614
69614*
69549
69549*
69549*
69575
69575*
69575*
69575*
69576
69576*
69576*
69576*
69597
69597*
69597*
69597*
69597*
69578
69578*
69578*
69578*
69609
69609*
69565
69598
69591

*) 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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Nr 12/2017

1

2

1

2

1

2

1

2

B65G 41/00 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
C03B 35/00 (2006.01)
C08F 2/01 (2006.01)
C10B 49/04 (2006.01)
C12M 1/38 (2006.01)
E03D 9/05 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 5/04 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04H 7/22 (2006.01)
E04H 12/20 (2006.01)
E06B 3/28 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
E21B 33/00 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F04D 29/08 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
F16B 37/00 (2006.01)
F16B 17/00 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
F16B 21/06 (2006.01)
F16L 19/00 (2006.01)
F16L 15/06 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21V 7/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)

69567
69591*
69567*
69553
69559*
69587
69599*
69560
69572
69572*
69572*
69577*
69607*
69569
69586*
69619*
69606
69606*
69606*
69581
69581*
69577
69604
69604*
69604*
69619
69619*
69551
69551*
69557
69548*
69607*
69607*
69563*
69548
69548*
69585
69603*
69585*
69616
69616*
69585*
69611
69588
69608*
69584
69610

F24F 13/20 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27D 1/18 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
F42B 5/15 (2006.01)
F42B 5/155 (2006.01)
F42B 12/70 (2006.01)
G01B 17/00 (2006.01)
G01F 11/14 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01S 11/14 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
G05B 19/00 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
G07F 11/32 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 19/14 (2006.01)
G09F 7/06 (2006.01)
G09F 7/16 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
H01B 17/14 (2006.01)
H01F 38/24 (2006.01)
H01F 38/26 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01F 38/24 (2006.01)
H01F 38/26 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01H 25/00 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01R 13/629 (2006.01)
H01R 13/639 (2006.01)
H02M 7/48 (2007.01)
H05B 3/74 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

69610*
69611*
69588*
69608
69607
69555*
69555
69589*
69589
69589*
69589*
69564
69620
69561
69561*
69599
69612*
69613*
69564*
69594*
69558*
69558
69590*
69594*
69594*
69563
69563*
69563*
69580
69612
69612*
69612*
69613
69613*
69613*
69558*
69583
69583*
69568
69568*
69619*
69619*
69618
69618*
69556*
69584*
69556

69565
69566
69567
69568
69569
69570
69571
69572
69573
69574
69575
69576
69577
69578
69579
69580
69581
69582
69583
69584
69585
69586
69587
69588
69589
69590
69591
69592

B65D 83/08 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
A47K 3/164 (2006.01)
A61C 13/38 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
A47C 17/02 (2006.01)
B02C 13/284 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
B65D 6/02 (2006.01)
B60N 3/06 (2006.01)
H01B 17/14 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
B25B 1/02 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
A01F 25/16 (2006.01)
C10B 49/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F42B 5/15 (2006.01)
A47F 1/04 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)

69593
69594
69595
69596
69597
69598
69599
69600
69601
69602
69603
69604
69605
69606
69607
69608
69609
69610
69611
69612
69613
69614
69615
69616
69617
69618
69619
69620

B43K 24/02 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
A61B 17/132 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 85/804 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
A47B 97/02 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
B60R 21/36 (2011.01)
A47G 1/02 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
E06B 3/28 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
B65D 43/08 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
H01F 38/24 (2006.01)
H01F 38/24 (2006.01)
B65D 1/26 (2006.01)
A45B 25/08 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
B24D 13/10 (2006.01)
H01R 13/629 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
G01F 11/14 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

69547
69548
69549
69550
69551
69552
69553
69554
69555

A61H 1/00 (2006.01)
F16L 19/00 (2006.01)
B65D 1/26 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
F04D 29/08 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
C03B 35/00 (2006.01)
A01M 31/00 (2006.01)
F27D 1/18 (2006.01)

69556
69557
69558
69559
69560
69561
69562
69563
69564

H05K 7/20 (2006.01)
F15B 1/00 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
E03D 9/05 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
G09F 7/06 (2006.01)
G01B 17/00 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121915
122225
122588
122706
122938
122939
123126
123322
123467

21/2014
02/2015
12/2015
14/2015
20/2015
20/2015
25/2015
04/2016
24/2016

123629
123980
124196
124197
124275
124283
124345
124356

13/2016
22/2016
01/2017
01/2017
03/2017
03/2017
06/2017
06/2017
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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).
120370
122399

07/2013
07/2015

124868
125299

11/2017
02/2017

Nr 12/2017
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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),
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) 66212 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLANE
A. CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łęż‑
kowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673
(Y1) 66213 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLANE
A. CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łęż‑
kowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673

4311

(Y1) 66504 2017 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLANE
A. CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łęż‑
kowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673
(Y1) 67584 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRA‑
CO, Kościan, Polska 410201103 i dokonanie wpisu: KAŹMIERCZAK
GRZEGORZ DRACO, Poznań, Polska 410201103
(Y1) 67584 2017 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań,
Polska 410201103 i dokonanie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRA‑
CO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265; KAŹMIERCZAK KA‑
JETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265
(Y1) 68053 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno,
Polska; ROSZKOWSKI BARTOSZ, Chmielno, Polska i dokonanie wpi‑
su: EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Chmielno, Polska 220846695
(Y1) 68754 2017 01 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VOSTER NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zarzecze, Polska 362891470 i dokona‑
nie wpisu: VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zarzecze, Polska 362891470
423
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) 65695
(Y1) 67416
(Y1) 67642

2016 09 24
2016 08 01
2015 10 31

(Y1) 67985
(Y1) 68948

2016 02 15
2017 07 22
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Nr 12/2017

C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 23 753 do nr 23 826)
(51) 12-06
(11) 23753
(22) 2016 06 14
(21) 24654
(73) CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) WODZYŃSKA MALWINA
(54) Tratwa pontonowa
(55)

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

07-02
(11) 23755
(22) 2016 03 17
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
WAJS JAN, GÓRSKI TOMASZ
Forma do wypieku chleba

(21) 24360

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

30-99
(11) 23756
(22) 2016 07 17
SIKORA SZYMON BIL-CUP, Poznań, PL.
SIKORA SZYMON PIOTR
Szczotka do usuwania sierści u zwierząt

(21) 24723

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

06-09
(11) 23757
(22) 2017 07 24
GROTTE EWA, Prawęcin, PL.
GROTTE EWA, MACKIEWICZ AGNIESZKA
Poduszka

(21) 25731

(51) 06-01
(11) 23754
(22) 2016 06 06
(21) 24634
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

Nr 12/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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15-02
(11) 23758
(22) 2017 06 12
BABIŃSKI WOJCIECH, Łomża, PL.
BABIŃSKI WOJCIECH
Urządzenie do pompowania cieczy

(21) 25620

(51) 21-01
(11) 23759
(22) 2017 04 08
(21) 25464
(73) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(72) Owczarek Łukasz
(54) Figurka
(55)

4313

(51) 08-06
(11) 23763
(22) 2017 07 08
(21) 25691
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno, PL.
(72) BUŁAWKA MARIAN, BUŁAWKA PAWEŁ
(54) Klamka okienna
(55)

(51) 11-02
(11) 23764
(22) 2017 07 05
(21) 25679
(73) CHORĄŻY JÓZEF, CHORĄŻY TADEUSZ, CHORĄŻY RAFAŁ,
CHORĄŻY MICHAŁ SAKRA-SZTUKA SAKRALNA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała, PL.
(72) CHORĄŻY JÓZEF
(54) Krzyż
(55)

(51) 21-01
(11) 23760
(22) 2017 04 08
(21) 25463
(73) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(72) Owczarek Łukasz
(54) Figurka
(55)

(51) 21-01
(11) 23761
(22) 2017 04 08
(21) 25462
(73) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(72) Owczarek Łukasz
(54) Figurka
(55)

(51) 32-00
(11) 23765
(22) 2017 06 27
(21) 25662
(73) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(72) BIAŁY BARTOSZ
(54) Logo
(55)

(51) 21-01
(11) 23762
(22) 2017 04 08
(21) 25461
(73) PIEROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(72) Owczarek Łukasz
(54) Figurka
(55)
(51) 23-01
(11) 23766
(22) 2017 04 28
(21) 25528
(73) IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, CzechowiceDziedzice, PL.
(72) PROFUS BARTOSZ

4314
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(51) 06-01
(11) 23770
(22) 2017 06 02
(21) 25604
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice, PL.
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ
(54) Fotel
(55)

(54) Zestaw elementów odwodnienia liniowego
(55)

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

02-02
(11) 23767
(22) 2017 06 23
GRYCZ BEATA, Warszawa, PL.
GRYCZ BEATA
Sweter

Nr 12/2017

(21) 25658

(51) 26-05
(11) 23768
(22) 2017 06 06
(21) 25609
(73) ILLUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKI MAREK
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 09-03
(11) 23769
(22) 2017 03 27
(21) 25392
(73) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(72) BORKOWSKA EWA
(54) Opakowanie wyrobów mięsnych
(55)

(51) 19-08
(11) 23771
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25645

(51) 19-08
(11) 23772
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25639

(51) 19-08
(11) 23773
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25646

(51) 19-08
(11) 23774
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25647

Nr 12/2017
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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32-00
(11) 23775
(22) 2017 06 28
CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew, PL.
KODA RAFAŁ
Logo dla produktów chemii gospodarczej

(21) 25665

(51) 19-08
(11) 23776
(22) 2017 07 10
(21) 25695
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Etykieta do wyrobów mięsnych
(55)

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

08-03
(11) 23777
(22) 2017 06 14
ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław, PL.
ROZBIECKI DAWID
Nóż

(51) 19-08
(11) 23778
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

4315

(51) 19-08
(11) 23779
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25643

(51) 19-08
(11) 23780
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25642

(51) 19-08
(11) 23781
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25641

(51) 19-08
(11) 23782
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25640

(51) 19-08
(11) 23783
(22) 2017 05 17
(73) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec , PL.
(72) GRZEGORZYCA IRENEUSZ
(54) Etykieta
(55)

(21) 25573

(51) 28-03
(11) 23784
(22) 2017 07 07
(73) CHRZANOWSKI OSKAR, Piaseczno, PL.
(72) CHRZANOWSKI OSKAR

(21) 25687

(21) 25631

(21) 25644
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(51) 32-00
(11) 23788
(22) 2017 05 29
(21) 25592
(73) GHRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) ASSINUS KOOTSTRA
(54) Logo
(55)

(54) Sprzęt do automasażu
(55)

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

24-04
(11) 23785
(22) 2017 03 03
WIETECHA JOWITA JO-VITAL, Mogilany, PL.
WIETECHA JOWITA, WIETECHA JERZY
Aspirator kataru

(21) 25334

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

02-04
(11) 23786
(22) 2017 03 17
HURAS MARIUSZ, Myszków, PL.
HURAS MARIUSZ
Wkładka do butów

(21) 25379

(51) 06-01
(11) 23787
(22) 2017 05 22
(21) 25579
(73) NODU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielonka, PL.
(72) BUCZKOWSKA-NOWAK AGNIESZKA
(54) Huśtawka
(55)

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

02-02
(11) 23789
(22) 2017 06 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Strój pastuszka

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

26-01
(11) 23790
(22) 2017 06 28
(21) 25668
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Klosz znicza

(21) 25650

(51) 12-06
(11) 23791
(22) 2017 06 30
(21) 25673
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(72) WŁODARCZYK ANDRZEJ, KIDAWSKI ANTONI, OGŁAZA JAKUB
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(54) Łódź ratunkowa
(55)

(51) 14-02
(11) 23792
(22) 2017 07 05
(21) 25677
(73) DRIM ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, PL.
(72) RUSSO ALESSANDRO, DANIELLO MAURIZIO, CHANEK
MARIUSZ
(54) Osłona terminala sterującego robota przemysłowego
(55)

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

25-03
(11) 23793
(22) 2017 07 04
(21) 25674
KWIATKOWSKI ZBIGNIEW ROMAN, Ostrówek, PL.
KWIATKOWSKI ZBIGNIEW
Ziemianka

(51) 12-05
(11) 23794
(22) 2017 07 26
(21) 25737
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, OSTROWSKI TOMASZ, PAŁKA ADAM
(54) Urządzenie do zdejmowania ciężkich przedmiotów
(55)
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(51) 25-02
(11) 23795
(22) 2017 07 25
(21) 25738
(73) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków, PL.
(72) DZIEMIAŃCZUK GRZEGORZ
(54) Wieszak sprężynowy
(55)

(51) 26-02
(11) 23796
(22) 2017 08 03
(21) 25753
(73) RENATA RAPCEWICZ WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH, Brańsk, PL.
(72) RAPCEWICZ RENATA
(54) Zestaw akcesoriów zniczowych
(55)

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

07-06
(11) 23797
(22) 2017 07 06
KAWA AGNIESZKA, Szczecin, PL.
KAWA AGNIESZKA
Stojak na jednorazowy kubek

(21) 25682

(51) 14-04
(11) 23798
(22) 2017 05 29
(21) 25739
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Witryna internetowa
(55)

4318
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(51) 14-04
(11) 23799
(22) 2017 05 29
(21) 25740
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Witryna internetowa
(55)

(51) 14-04
(11) 23800
(22) 2017 05 29
(21) 25741
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Witryna internetowa
(55)

(51) 14-04
(11) 23801
(22) 2017 05 29
(21) 25742
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Witryna internetowa
(55)

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

32-00
(11) 23802
(22) 2017 07 27
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
WĄSOWICZ LESZEK
Logo

(21) 25743

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

19-07
(11) 23803
(22) 2017 07 31
ROHDE TOMASZ, Gdańsk, PL.
ROHDE TOMASZ
Plansza

(21) 25746
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(51) 06-05
(11) 23804
(22) 2017 08 01
(21) 25749
(73) BINKOWSKI ANDRZEJ MEBIN STOLARSTWO IMPORTEKSPORT, Stobiecko Szlacheckie, PL.
(72) BINKOWSKI ANDRZEJ
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 11-05
(11) 23805
(22) 2017 02 20
(21) 25302
(73) RAFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(72) SŁODCZYK RAFAŁ
(54) Ozdoba choinkowa
(55)

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

06-03
(11) 23806
(22) 2017 06 22
(21) 25653
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Stół

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

06-01
(11) 23807
(22) 2017 06 22
(21) 25654
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Krzesło

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

06-04
(11) 23808
(22) 2017 06 22
(21) 25655
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Komoda
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-04
(11) 23809
(22) 2017 06 22
(21) 25656
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Konsola

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

06-04
(11) 23810
(22) 2017 06 22
(21) 25657
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Szafka
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(51) 19-08
(11) 23813
(22) 2017 07 12
(21) 25708
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 19-08
(11) 23811
(22) 2017 07 12
(21) 25702
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 19-08
(11) 23814
(22) 2017 07 12
(21) 25707
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 19-08
(11) 23812
(22) 2017 07 12
(21) 25704
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 19-08
(11) 23815
(22) 2017 07 12
(21) 25710
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)
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(51) 19-08
(11) 23816
(22) 2017 07 12
(21) 25711
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejka informacyjna
(55)

(51) 19-08
(11) 23817
(22) 2017 07 12
(21) 25699
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 25-02
(11) 23818
(22) 2017 07 24
(21) 25728
(73) TECHFLOW 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stojadła, PL.
(72) SIKORSKI PRZEMYSŁAW, SIKORSKA-PEJSZ ŻANNA
(54) Deska podłogowa
(55)

(51) 19-08
(11) 23819
(22) 2017 07 12
(21) 25712
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

(51) 19-08
(11) 23820
(22) 2017 07 24
(73) SZMATOWSKI ANDRZEJ, Bielawa, PL.

(21) 25729
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(72) SZMATOWSKI ANDRZEJ
(54) Etykieta
(55)

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

10-05
(11) 23821
(22) 2017 07 25
BAŃKA ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
BAŃKA ZBIGNIEW
Regulator temperatury

(21) 25736

(51) 21-02
(11) 23822
(22) 2017 06 14
(21) 25632
(73) SZAWŁOWSKI TOMASZ, Pruszków, PL. ; SZMIDT PIOTR,
Podkowa Leśna, PL.
(72) SZAWŁOWSKI TOMASZ, SZMIDT PIOTR
(54) Sprzęt sportowy
(55)

(51) 25-01
(11) 23823
(22) 2017 06 08
(21) 25613
(73) AGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) RUTKOWSKI CEZARY
(54) Profil aluminiowy do montażu okładzin elewacyjnych
(55)
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(51) 21-02
(11) 23824
(22) 2017 06 05
(21) 25606
(73) AXIMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) MIGAS JAKUB, MOSZKOWICZ MIKOŁAJ
(54) Mata gimnastyczna
(55)
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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.

28-03
(11) 23825
(22) 2017 07 07
CHRZANOWSKI OSKAR, Piaseczno, PL.
CHRZANOWSKI OSKAR
Sprzęt do automasażu

(21) 25688

(51) 19-08
(11) 23826
(22) 2017 05 29
(73) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos, PL.
(72) GOSIEWSKI ARTUR
(54) Etykieta do napojów
(55)

(21) 25591

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

03098 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „JANNEL COMPANY POLSKA MINCER
I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA, Pęcice, Polska 012649346 i dokonanie
wpisu:MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664
14760 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIJO SWEET HORECA SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Wrocław, Polska 020893809 i dokonanie wpisu:DIJO SWEET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie,
Polska
18677 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemieniewo, Polska 410344966 i dokonanie
wpisu: DEBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pępowo, Polska 410344966
20887 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑
-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DO‑
BIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, Polska 250758849 i dokonanie
wpisu: PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów , Polska 250758849
21492 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIELGOMAS DANUTA ZAKŁAD PRZE‑
TWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO DAWTONA, Błonie, Pol‑
ska 012513486 i dokonanie wpisu:”DAWTONA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 366238956
426
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

22968
24130
24136
24435
24465

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,

24466
24467
24468
24521
24720

24905
24909
24919
24942
24943

24944
24945
25024
25045
25176

427
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
07900
15792

2015 12 01 Unieważniono w całości.
2016 07 06 Unieważniono w całości.

4322
19214
19245
19495
20608
20609
20610
21560
21587
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2016 08 19
2014 09 02
2017 05 24
2017 06 09
2017 06 09
2017 06 09
2017 03 10
2017 05 19

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
428

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
15956
16303
17452
01867
02240
02241
02243
02244
02270
02278
02281
02464
02468
10168
10270
10304
10308
10321

2015-02-05
2015-03-19
2016-02-01
2016-01-02
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-09
2016-01-10
2016-01-12
2016-01-19
2016-01-22
2016-01-12
2016-01-17
2016-01-03
2016-01-10
2016-01-20
2016-01-24
2016-01-26

10337
10341
10342
10365
10381
10452
10472
10578
17201
17286
17288
17292
17293
17295
17296
17297
17300
17303

2016-01-27
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-31
2016-01-19
2016-01-09
2016-01-11
2016-01-20
2016-01-03
2016-01-03
2016-01-03
2016-01-10
2016-01-10
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-17
2016-01-26
2016-01-31

17304
17326
17327
17328
17332
17371
17420
17421
17440
17441
17442
17443
17444
17445
17449
17450
17451
17492
17493
17494
17495
17496
17540
17546
17547
17548
17549
17550
17551
17552
17556
17566
17567
17568
17569

2016-01-31
2016-01-27
2016-01-27
2016-01-09
2016-01-07
2016-01-07
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-19
2016-01-19
2016-01-19
2016-01-19
2016-01-19
2016-01-19
2016-01-31
2016-01-31
2016-01-31
2016-01-13
2016-01-13
2016-01-24
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-19
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-19
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25

Nr 12/2017
17571
17572
17573
17574
17575
17576
17577
17578
17579
17580
17581
17582
17583
17584
17586
17587
17588
17589
17590
17591
17592
17610
17611
17613
17615
17650
17655
17698
17699
17748
17803
17907
17915
18012
18227

2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-25
2016-01-10
2016-01-13
2016-01-23
2016-02-15
2016-04-15
2016-01-25
2016-01-28
2016-01-28
2016-01-24
2016-01-05
2016-01-05
2016-01-12
2016-01-26
2016-01-18
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

429
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 298 801 do nr 300 000)
(111) 298801
(220) 2016 10 05
(210) 462335
(151) 2017 05 26
(441) 2017 01 02
(732) CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Sosnowiec, PL.
(540) ENERGOPOL POŁUDNIE
(540)

(531) 26.01.03, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wydobywania kamieni ozdobnych,
kamieni budowlanych, gipsu, kredy i łupków, usługi w zakresie na‑
prawy i konserwacji maszyn i wyrobów metalowych, usługi w za‑
kresie wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bu‑
downictwo przemysłowe, budowa dróg i autostrad, budowa dróg
szynowych, kolei podziemnej, mostów i tuneli, budowa i konserwa‑
cja rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomu‑
nikacyjnych 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 klimatyza‑
cyjnych, montaż rusztowań i usługi w zakresie wykończeniowych
robót budowlanych, zabezpieczenia budynków przed wilgocią,
ocieplanie budynków, doradztwo inżynieryjno-budowlane, nadzór
budowlany, informacja budowlana, wynajem sprzętu budowlane‑
go 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 odzyski‑
wania surowców z odpadów segregowanych, usługi w zakresie wy‑
twarzania 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 geologicz‑
ne, pomiary geodezyjne, geofizyczne, sejsmiczne i hydrologiczne,
usługi w zakresie inżynierii technicznej, nadzoru budowlanego, do‑
radztwa technicznego związanego z maszynami, procesami przemy‑
słowymi, usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
inżynierii ruchu, projektowanie w zakresie elektrotechniki i elektro‑
niki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn,
projektowania w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną,
projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitar‑
nych oraz kontroli zanieczyszczeń, wykonywanie map topograficz‑
nych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, planowanie
urbanistyczne.

(111) 298802
(220) 2016 10 06
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) PESHKO IRYNA, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 462361

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.99, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy (malarstwo), oprawione lub nie, reprodukcje
graficzne, rysunki, 18 torby, torebki, wykończenia i dekoracje ze skó‑
ry do mebli, 20 meble, meble metalowe.
(111) 298803
(151) 2017 05 16

(220) 2016 10 06
(441) 2017 01 02

(210) 462374
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(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PULASKI
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki, likiery, brandy.
(111) 298804
(220) 2016 10 06
(210) 462368
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 02
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PUŁASKI
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki, likiery, brandy.
(111) 298805
(220) 2016 10 06
(210) 462380
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 02
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Maltee
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, w tym napoje na bazie słodu, napoje owocowe i soki owo‑
cowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 298806
(220) 2016 10 06
(210) 462383
(151) 2017 05 26
(441) 2017 01 02
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Naturada
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, w tym napoje na bazie słodu, napoje owocowe i soki owo‑
cowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 298807
(220) 2016 10 07
(210) 462388
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.
(540) Kuchnia super pomysłów!
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, galarety mię‑
sne, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, koncen‑
traty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso kon‑
serwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba,
pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, 30 cheeseburgery, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, 35 prowadzenie
usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, agencji informacji
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handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlo‑
wych informacji i porad konsumentom, handlowe wyceny, prezento‑
wanie produktów mięsnych w mediach do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej
i prasowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji
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 do‑
brych warunkach.

(111) 298808
(220) 2016 10 07
(210) 462391
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) ARMONIO SOL
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, jasnoróżowy, brązowy
(531) 05.05.23, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 298809
(220) 2016 10 07
(210) 462402
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) KONIECZNY MAGDALENA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA,
Nowogard, PL.
(540) Familijni POGORZELICA
(540)

Kolor znaku: niebieski, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.02, 01.03.15
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fi‑
zyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych,
gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, ob‑
sługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabili‑
tacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożycza‑
nie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycz‑
nych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinforma‑
tyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelar‑
skie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyży‑
wieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, ban‑
kietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na za‑
opatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet.
(111) 298810
(151) 2017 05 12

(220) 2016 10 07
(441) 2017 01 16

(210) 462403
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(732) KONIECZNY MAGDALENA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA,
Nowogard, PL.
(540) Ośrodek Wczasowy FAMILIJNI www.familijni.com
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 02.07.02, 02.07.10, 02.07.09, 02.07.11, 02.01.08, 02.01.23,
02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 18.01.05, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.15,
29.01.12, 02.05.17
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fi‑
zyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych,
gier sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, ob‑
sługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabili‑
tacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożycza‑
nie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycz‑
nych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinforma‑
tyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelar‑
skie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyży‑
wieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, ban‑
kietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na za‑
opatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet.
(111) 298811
(220) 2016 10 07
(210) 462409
(151) 2017 05 26
(441) 2017 01 02
(732) KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) iraaport INTERNET REMOTE ACTIONS AND PAPER
OBSERVANCE REGISTER TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodar‑
czą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozy‑
skiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy,
analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie audytu i księgowo‑
ści, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie sprawoz‑
dań rachunkowych, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydol‑
ności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, sortowanie i systematyzacja danych w bazach komputero‑
wych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 41 edukacja
w zakresie problematyki prawnej, nauczanie w zakresie problematyki
prawnej, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów i zjazdów, pisanie
i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, książek, publikacje elek‑
troniczne on-line książek i periodyków, usługi w zakresie tłumaczeń
językowych, tłumaczenia, 42 elektroniczna konwersja danych lub pro‑
gramów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje, konserwacja,
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powielanie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania kompu‑
terowego, 45 usługi prawnicze, doradztwo prawne, badania prawne,
mediacje, usługi arbitrażowe, opracowywanie ekspertyz, opinii i ana‑
liz 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) 298812
(220) 2016 10 07
(210) 462419
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Łuków, PL.
(540) DOLINA NOTECI WIĘCEJ NIŻ KARMA
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwie‑
rząt,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 do‑
mowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w pusz‑
ce 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 zwie‑
rząt, 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 akcesoria‑
mi do pielęgnacji dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia
w żywność i napoje, 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) 298813
(220) 2016 10 07
(210) 462428
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ApiBioFarma
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 probiotyczny preparat z ziołami dla pszczół, mieszanki
paszowe uzupełniające o właściwościach probiotycznych, naturalne
środki mikrobiologiczne przeznaczone do gospodarki pasiecznej.
(111) 298814
(220) 2016 10 07
(210) 462429
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) WOOD-MIZER INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło, PL.
(540) Titan Wood-Mizer
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, maszyny tartaczne.
(111) 298815
(220) 2016 10 07
(210) 462432
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) ApiFarma
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 probiotyczny preparat do higienizacji ula i otoczenia,
mieszanki paszowe uzupełniające o właściwościach probiotycznych,
naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone do gospodarki pa‑
siecznej.
(111) 298816
(220) 2016 10 07
(210) 462444
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ProBiotics Polska
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do po‑
prawy właściwości gleby, usuwania związków organicznych z oczysz‑
czanych powierzchni, higienizacji pomieszczeń, neutralizacji odoru
w pomieszczeniach, 3 kosmetyki z dodatkiem mikroorganizmów
do pielęgnacji ciała i włosów, 5 preparaty z mikroorganizmami prze‑
znaczone do: mieszanek probiotycznych używanych jako suplemen‑
ty diety, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych
używanych w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków ozdobnych
i innych drobnych zwierząt domowych, mieszanek paszowych o wła‑
ściwościach 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 le‑
śnictwem.
(111) 298817
(220) 2016 10 07
(210) 462454
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) ŻUBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OssówPark CENTRUM HANDLOWE
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, różowy, jasnozielony,
ciemnozielony, żółty, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalo‑
gi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, folia z two‑
rzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informatory papiero‑
we, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki
z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materia‑
ły piśmienne, drukowane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, afisze, plakaty, w tym plakaty reklamowe, plakaty
z papieru lub kartonu, fotografie, bilety, bloki do pisania, chorągiew‑
ki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety
nie z materiału tekstylnego, flamastry, fotografie drukowane, gazety,
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koperty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane,
torby na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki,
ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne,
piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory szkolne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki do ołówków elek‑
tryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania, 35 usługi sprzeda‑
ży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceu‑
tycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa
domowego, komputerów i artykułów związanych z komputerami,
wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycz‑
nych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórza‑
nych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli,
artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów spożywczych
i przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych: w cen‑
trum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie,
za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzy‑
stując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomu‑
nikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum
handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, obsługa admini‑
stracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie
działalności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie rekla‑
my, organizowanie imprez o charakterze reklamowym, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek
i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków
elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, usługi re‑
klamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, rozlepianie
plakatów reklamowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzeda‑
ży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, de‑
koracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz
danych, a mianowicie tworzenie komputerowych baz danych, kom‑
pilacja komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, zestawianie danych w komputero‑
wych bazach danych, kompilacja informacji do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, usługi w zakresie
marketingu baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych za po‑
mocą komputerowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, aktuali‑
zacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w kompute‑
rowej bazie danych, usługi informacyjne w zakresie działalności go‑
spodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub
Internetu, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi lokalizacji
zapasów w oparciu o bazy danych, kontrola stanu zapasów w opar‑
ciu o bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach
komputerowych, zarządzanie i administracja danymi w zbiorach in‑
formatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie opinii,
badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na imprezy biznesowe oraz
imprezy o charakterze reklamowym, agencje informacji handlowej,
biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biuro‑
wych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet
dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
modeli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, organiza‑
cja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez
o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 in‑
westycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie
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pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie po‑
wierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych, wynajmowa‑
nie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem majątku nieruchomego,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami cen‑
trów handlowych, doradztwo finansowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, finanso‑
wanie sprzedaży ratalnej, finansowanie kredytów ratalnych,
finansowanie pożyczek ratalnych, zapewnianie i organizacja poży‑
czek ratalnych, zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, admi‑
nistrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja o powyż‑
szych usługach, 37 obsługa i naprawa samochodów, usługi stacji ob‑
sługi samochodów, usługi stacji paliw, usługi mycia samochodów,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzę‑
tu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, usługi
zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie bu‑
dynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz‑
czenie okien, usługi sprzątania obiektów, czyszczenie odzieży, czysz‑
czenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind, instalowa‑
nie i naprawa telefonów, naprawa aparatów fotograficznych, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja, czyszcze‑
nie, reperacja skór i futer, konserwacja mebli, lakierowanie,
malowanie i mycie pojazdów, naprawa odzieży, naprawy tapicerskie,
ostrzenie noży, obsługa i naprawa samochodów, odnawianie dzieł
sztuki, usługi prania i prasowania, 39 organizowanie podróży, trans‑
port pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, re‑
zerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu,
w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i po‑
dróży, czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi
i pojazdów wodnych, czarterowanie statków powietrznych, czartero‑
wanie pojazdów podróżnych, czarterowanie pojazdów do transpor‑
tu, usługi pośrednictwa w zakresie czarterowania ww. środków
transportu, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, kole‑
ją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz
bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy warto‑
ściowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informa‑
cja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów,
pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie kwiatów,
dostarczanie paczek, transport mebli, dostarczanie towarów, dostar‑
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednic‑
twem innych środków komunikacji na odległość, logistyka transpor‑
tu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży
i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania
korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, trans‑
port, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazy‑
nowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub
towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni maga‑
zynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
samochodów, wypożyczanie rowerów, transport chorych, 40 wywo‑
ływanie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wykony‑
wanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usłu‑
gi punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo,
fotochemigrafia jako obróbka metalu, usługi krawieckie, przeróbki
i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wę‑
dzenie żywności, konserwowanie napojów i żywności, 41 organizo‑
wanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie
imprez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych i ta‑
necznych, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na okolicznościo‑
we imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego,
wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony gier, organi‑
zacja imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczyn‑
ku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania książek,
wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych, organizowanie i pro‑
wadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie
koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkur‑
sów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie
przyjęć, organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody w ce‑
lach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizo‑
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi parków roz‑
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rywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi
klubów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, komputerowe przygotowanie ma‑
teriałów do publikacji, rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i na‑
pojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wy‑
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dys‑
trybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny sto‑
łowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi
opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony
fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie
odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, fizykoterapia, ma‑
saż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji
kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
usługi salonów optycznych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna,
pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie
receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usłu‑
gi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi kli‑
nik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 298818
(220) 2016 10 12
(210) 462580
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) POLICHEM S.A., Luksemburg, LU.
(540) CICLOTAU
(510), (511) 3 mydła zawierające cyklopiroksolaminę, produkty per‑
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki zawierające cyklopiroksola‑
minę, płyny do pielęgnacji włosów zawierające cyklopiroksolaminę,
5 produkty farmaceutyczne zawierające cyklopiroksolaminę, środki
sanitarne do celów medycznych zawierające cyklopiroksolaminę,
substancje dietetyczne dostosowane do użytku leczniczego zawie‑
rające cyklopiroksolaminę, taśmy przylepne do celów medycznych
zawierające cyklopiroksolaminę, materiały opatrunkowe zawierające
cyklopiroksolaminę.
(111) 298819
(220) 2016 10 12
(210) 462588
(151) 2017 04 27
(441) 2016 12 19
(732) TIDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) TideCC
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transportu i do‑
staw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością
handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, administrowa‑
nie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospo‑
darczą firm zagranicznych, administrowanie działalnością gospodar‑
czą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą, administrowanie odnoszące się do metod sprzeda‑
ży, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], admini‑
strowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie pro‑
gramów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, admini‑
strowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, admi‑
nistrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą,
administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, adre‑
sowanie kopert, agencja castingów teatralnych, agencja public rela‑
tions, agencje eksportowe i importowe, agencje importowe i ekspor‑
towe, agencje importu-eksportu towarów, agencje informacji
handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji
dotyczących działalności gospodarczej na przykład marketingu lub
danych demograficznych], agencje pośrednictwa pracy, agencje re‑
klamowe, agencje zatrudnienia, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, agencje zatrudnienia tymczaso‑
wego, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej
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w komputerowej bazie danych, aktualizowanie informacji reklamo‑
wych w komputerowej bazie danych, analiza cen, analiza danych biz‑
nesowych, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych,
analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących za‑
rządzania działalnością gospodarczą, analiza położenia (stanu) firmy,
analiza odbioru reklamy, analiza pracy w celu określenia umiejętno‑
ści pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, anali‑
za rynku, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej,
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza syste‑
mów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza w zakresie mar‑
ketingu, analiza zarządzania w biznesie, analizowanie reakcji konsu‑
mentów, analizy badań rynkowych, analizy biznesowe rynków,
analizy danych badań rynkowych, analizy ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy funkcjono‑
wania firm, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści,
analizy odbioru reklamy, analizy prognoz ekonomicznych do celów
działalności gospodarczej, analizy rynku, analizy statystyk handlo‑
wych, analizy w zakresie marketingu, analizy w zakresie reklamy, au‑
dyt stawek za media dla osób trzecich, audyt sprawozdań finanso‑
wych, audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt
działalności gospodarczej, archiwizacja dokumentów lub taśm ma‑
gnetycznych [usługi biurowe], abonowanie dostępu do serwisu tele‑
komunikacyjnych baz danych, aukcje samochodowe, aukcje telefo‑
niczne i telewizyjne, automatyczne przetwarzanie danych, badania
biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania
dotyczące cen, badania dotyczące działalności gospodarczej dla no‑
wych przedsiębiorstw, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące in‑
formacji biznesowych, badania działalności gospodarczej i badania
rynkowe, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
badania i analizy rynkowe, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, badania informacji dotyczących działalności gospo‑
darczej, badania konsumenckie, badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, badania opinii publicznej, badania projektów dotyczących
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania rynkowe i ana‑
liza badań rynkowych, badania rynkowe prowadzone przez telefon,
badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publi‑
kacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach tele‑
wizyjnych, badania rynkowe za pośrednictwem telefonu, badania
rynku do celów reklamowych, badania rynku i analizy biznesowe,
badania rynku i badania marketingowe, badania statystyczne przed‑
siębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie biznesu,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, ba‑
dania w zakresie public relations, badania w zakresie reklamy, bada‑
nia w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wydaj‑
ności działalności gospodarczej, badania w zakresie wyszukiwania
informacji handlowych, badania w zakresie zysków, badanie działal‑
ności gospodarczej i rynku, bezpośrednia reklama pocztowa, biura
pośrednictwa pracy, biura [wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-],
biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, biznesowe usłu‑
gi doradcze i konsultacyjne, biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za po‑
mocą metod psychotechnicznych, dokonywanie uzgodnień w zakre‑
sie reklamy, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemy‑
słowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo w odniesie‑
niu do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe, doradztwo biz‑
nesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w dziedzinie transpor‑
tu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania syste‑
mów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marke‑
tingu strategicznego, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej
struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przed‑
siębiorstw, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo‑
darczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo doty‑
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
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dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingo‑
wego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące
zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, do‑
radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, do‑
radztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i infor‑
macja dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalno‑
ści marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo mar‑
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo orga‑
nizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, do‑
radztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marke‑
tingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo‑
darczej, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradz‑
two w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie public
relations, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo‑
darczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności gospodar‑
czej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów
świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilo‑
ściowych, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samocho‑
dów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące re‑
organizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie działal‑
ności gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju
produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ce prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działal‑
ności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza‑
niem danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świad‑
czone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie
stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicz‑
nych, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradz‑
two w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie przejęć [nabycia], doradztwo w zakresie przejęć przedsię‑
biorstw, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakre‑
sie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie
rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji per‑
sonelu, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w za‑
kresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tożsamo‑
ści przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, do‑
radztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradz‑
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
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franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją han‑
dlową, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii in‑
formacyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego w tym przez Inter‑
net, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w za‑
kresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania per‑
sonelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudnia‑
nia, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie
zatrudnienia, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość],
doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i do‑
staw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosz‑
tów i zysków, doradztwo zawodowe [inne niż związane z edukacją
i szkoleniami], doradztwo związane z audytem, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z rozwojem wize‑
runku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej,
doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie danych dotyczą‑
cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji bizneso‑
wych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących re‑
krutacji pracowników, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kon‑
taktów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji gospo‑
darczych i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputero‑
wej bazy danych, dostarczanie informacji marketingowych, dostar‑
czanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji na temat
reklamy, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych
oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarcza‑
nie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie ra‑
portów dotyczących informacji rachunkowych, dostarczanie skom‑
puteryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, dostarczanie skomputeryzowanych danych staty‑
stycznych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie
działalności gospodarczej, dystrybucja broszur reklamowych, dys‑
trybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem
poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystry‑
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro‑
spektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów
promocyjnych mianowicie ulotek, prospektów, broszur próbek,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za‑
równo poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów promocyj‑
nych, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystry‑
bucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych
na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamo‑
wych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań,
gromadzenie informacji na temat personelu, gromadzenie informa‑
cji handlowej, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji dla
firm, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadze‑
nie danych, fotokopiowanie, fakturowanie w zakresie usług medycz‑
nych, fakturowanie, elektroniczne przetwarzanie danych, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystry‑
bucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dzia‑
łalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządza‑
nia-), działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-),
działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie-),
działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema‑
tycznych i telefonicznych, informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacja w sprawach
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działalności gospodarczych, informacja o działalności gospodarczej,
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, infor‑
macja marketingowa, informacja lub badania w zakresie działalności
gospodarczej i marketingu, informacja i badania w zakresie działal‑
ności gospodarczej, informacja handlowa wspomagana komputero‑
wo, informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja han‑
dlowa, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, handlowe
wyceny, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych,
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie
informacji z badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług teleko‑
munikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porówny‑
wania i kupowania tych usług, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie
proponowanych ofert w przetargach, gromadzenie statystyk w za‑
kresie działalności gospodarczej, handel (zarządzanie w zakresie za‑
mówień w-), informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsię‑
biorstw, informacje na temat metod sprzedaży, interpretacja danych
dotyczących badań rynku, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru,
kampanie marketingowe, kolportaż próbek, kompilacja adresów we‑
dług indeksów, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja da‑
nych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja da‑
nych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, kompilacja informacji do komputerowych baz danych,
kompilacja informacji statystycznych, kompilacja informacji w kom‑
puterowych bazach danych, kompilacja komputerowych baz da‑
nych, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompi‑
lacja list adresowych, kompilacja modeli statystycznych w celu
dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja list
potencjalnych klientów, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użyt‑
ku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzy‑
stania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja, produk‑
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reje‑
strów dotyczących importerów, kompilacja rejestrów dotyczących
eksporterów, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z re‑
klamą, kompilacja zindeksowanych adresów, kompilowanie i systema‑
tyzowanie informacji w bankach danych, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do-), komputerowe przetwarzanie danych,
komputerowe sporządzanie listy płac, komputerowe zarządzanie ba‑
zami danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje dotyczą‑
ce przygotowania gospodarczych danych statystycznych, konsultacja
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje
dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje dotyczące przy‑
gotowywania statystyk biznesowych, konsultacje dotyczące wyboru
personelu, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, kon‑
sultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, kon‑
sultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, konsul‑
tacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności go‑
spodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie oceny
rynku, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie organizacji i za‑
rządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania persone‑
lem, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospo‑
darczą w dziedzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie
planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie pro‑
mocji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie rekrutacji
personelu, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, konsulta‑
cje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje
w zakresie zatrudnienia, konsultacje związane z organizacją kampa‑
nii promocyjnych na rzecz firm, kontrola stanu zapasów w oparciu
o bazy danych, kontrola zapasów magazynowych, kopiowanie akt
[papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowa‑
nie zapisów [papier], kserografia, księgowość, księgowanie kosztów,
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księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, księ‑
gowość i rachunkowość, marketing bezpośredni, leasing billboar‑
dów reklamowych, marketing dotyczący promocji, marketing finan‑
sowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez
i wydarzeń, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, maszynopisanie, maszynopisania (usługi-),
modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, mo‑
nitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie dostę‑
pu do kanałów telewizyjnych, nabywanie informacji handlowych,
nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących dzia‑
łalności spółki, nabywanie informacji w zakresie działalności gospo‑
darczej dotyczących statusu firmy, nabywanie przedsiębiorstw, na‑
bywanie towarów i usług dla innych firm, nadzór nad działalnością
gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób
trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, nego‑
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego‑
cjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za po‑
średnictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych
w zakresie działalności artystycznej, obróbka tekstów, obróbka tek‑
stów i usługi maszynopisania, obsługa administracyjna firm na zlece‑
nie, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, obsługa
programów lojalnościowych, ocena możliwości dla działalności go‑
spodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej,
ocena potrzeb personelu, ocena statystyczna danych marketingo‑
wych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, odczyt liczni‑
ków gazu do celów wystawiania rachunków, odczyt mierników elek‑
trycznych do celów wystawiania rachunków, odczytywanie liczników
mediów do celów fakturowania, odczytywanie wodomierzy do ce‑
lów fakturowania, oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwen‑
tów, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, opracowywanie ankiet mar‑
ketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opracowy‑
wanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medial‑
nych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketin‑
gowych na rzecz innych, opracowywanie informacji handlowych,
opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie informacji go‑
spodarczych, opracowywanie informatorów gospodarczych, opra‑
cowywanie informatorów handlowych, opracowywanie katalogów
[spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub In‑
ternecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w In‑
ternecie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, opraco‑
wywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji
handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywa‑
nie statystyk gospodarczych, opracowywanie statystyk handlowych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowy‑
wanie strategii przedsiębiorstw, opracowywanie życiorysów dla
osób trzecich, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, opty‑
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymaliza‑
cja stron internetowych, organizacja i prowadzenie prezentacji pro‑
duktów, organizacja działalności gospodarczej, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promo‑
cyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych,
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo‑
wych dla klientów i programów motywacyjnych, organizacja targów
handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamo‑
wych, organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz tele‑
fonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw do celów rekla‑
mowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw
w celach reklamowych, organizacja zarządzania działalnością gospo‑
darczą, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i pro‑
wadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadze‑
nie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowa‑
dzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga‑
nizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, or‑
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ganizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przezna‑
czonego na sprzedaż, organizowanie i prowadzenie imprez związa‑
nych ze sprzedażą inwentarza żywego, organizowanie i przeprowa‑
dzanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych,
organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowa‑
nie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie im‑
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalno‑
ściowych i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach rekla‑
mowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie
programów motywacyjnych, organizowanie pokazów handlowych,
organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie
pokazów w celach handlowych, organizowanie prenumeraty publika‑
cji dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach bizne‑
sowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo‑
wych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, organizowanie subskrypcji w zakresie
publikacji online dla osób trzecich, organizowanie targów handlo‑
wych, organizowane targów handlowych w celach reklamowych, or‑
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów i wystaw, organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez
do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i tar‑
gów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wy‑
staw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie
wystaw w celach handlowych, organizowanie zakupów zbiorowych,
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, outsourcing
[doradztwo biznesowe], personel (dobór-) za pomocą metod psy‑
chotechnicznych, pisanie na maszynie, pisanie opracowań dotyczą‑
cych badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, plakaty reklamowe (rozlepianie-), planowa‑
nie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie
wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw,
planowanie działalności gospodarczej, planowanie i prowadzenie
targów handlowych wystaw i prezentacji w celach gospodarczych
i reklamowych, planowanie podatkowe [rachunkowość], planowanie
strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii
marketingowych, planowanie sukcesji w firmach, planowanie wyko‑
rzystania personelu, planowanie w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy mody w celach han‑
dlowych, pokazy mody w celach promocyjnych [organizacja-], poka‑
zy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towa‑
rów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku‑
pów i zakupów domowych, pomoc biznesowa przy prowadzeniu
przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarzą‑
dzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych
w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dotycząca zarządza‑
nia przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc i do‑
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami
w sektorze energetycznym, pomoc i doradztwo w zakresie organiza‑
cji działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu
franszyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchi‑
singu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie za‑
rządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi do‑
radcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, po‑
moc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pomoc w komer‑
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w na‑
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wiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności go‑
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalno‑
ści gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodar‑
czej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działal‑
ności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie mar‑
ketingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc
w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, po‑
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w za‑
kresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu, po‑
moc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami han‑
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu kor‑
poracyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysło‑
wych, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębior‑
stwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przed‑
siębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w za‑
rządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w za‑
rządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami
gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub
działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub han‑
dlowego, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności go‑
spodarczej, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, pora‑
dy i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady
odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, porady odnośnie han‑
dlu wymiennego, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach fran‑
chisingu, porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie klubów fitness, porady odnośnie zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, porady, pytania i informacje
dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności
gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ce marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej doty‑
czące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających
na zasadach franchisingu, porady w zakresie marketingu, porady
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, porady związane
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, porównywanie rozwią‑
zań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działal‑
ności gospodarczej), porównywarki cen zakwaterowania, pośrednic‑
two pracy (biura-), pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych gospodarczych,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, po‑
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie reklamy, po‑
średnictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, poszukiwania przejęć firm, poszukiwania w zakre‑
sie patronatu, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trze‑
cich, powielanie dokumentów, powielane dokumentów [usługi foto‑
kopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumentów,
powielanie rysunków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji staty‑
stycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodar‑
czej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalno‑
ścią gospodarczą, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozy‑
skiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych,
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, prace biurowe, prenumerata gazet [dla osób trzecich], pre‑
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numeraty dzienników elektronicznych, prezentacje towarów i usług,
prenumerowanie gazet, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, próbki (kolportaż-), produkcja filmów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja mate‑
riałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych do ce‑
lów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów re‑
klamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych,
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań
wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, produkcja reklam, produkcja promocyjnych kaset
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam
kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyj‑
nych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizual‑
nych materiałów reklamowych, profesjonalne doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne
usługi w zakresie rekrutacji, prognozowanie wydarzeń gospodar‑
czych, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe,
projektowanie badań marketingowych, projektowanie badań opinii
publicznej, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promo‑
cja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, projektowa‑
nie ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing stron inter‑
netowych on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja
[reklama] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, pro‑
mocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja
targów do celów handlowych, promocja towarów i usług osób trze‑
cich poprzez dystrybucją kuponów, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowa‑
nie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony
internetowej, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, promowa‑
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie [reklama] dzia‑
łalności gospodarczej, promowanie sprzedaży dla osób trzecich
świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami
użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych
za używanie kart kredytowych, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promo‑
wanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trze‑
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowa‑
nie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzeda‑
żowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami
do wymiany, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalno‑
ścią sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami spor‑
towymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżo‑
wanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyj‑
nymi, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, promowanie usług ubezpieczenio‑
wych w imieniu osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie au‑
kcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie ba‑
dań marketingowych, prowadzenie badań opinii publicznej,
prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, pro‑
wadzenie księgowości przedsiębiorstwa, prowadzenie pokazów
handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospo‑
darczej, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadze‑
nie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], prowadzenie,
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie
rejestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów [dla
osób trzecich], prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], pro‑
wadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestru pracowników [dla
osób trzecich], prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów han‑
dlowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, przenoszenie personelu, przeprowa‑
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dzanie badań opinii publicznej, przepisywanie zapisów stenograficz‑
nych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej
bazy danych, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności dzia‑
łalności gospodarczej, przeprowadzanie badań w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynko‑
wych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przeprowadzanie
testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie te‑
stów psychometrycznych w celu doboru personelu, przeprowadza‑
nie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przeprowadzanie wystaw
w celach handlowych, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja
personelu], przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przetwarzanie
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodar‑
czej, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwa‑
rzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, przy‑
dzielane stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie
stanowisk pracy, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygoto‑
wanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
przygotowanie listy płac, przygotowanie materiałów reklamowych,
przygotowanie odcinków z wypłaty, przygotowanie prezentacji
do celów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachun‑
kowości, przygotowanie spisów inwentarza, przygotowywanie au‑
diowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie
badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, przy‑
gotowywanie CV na rzecz innych, przygotowywanie dokumentów re‑
klamowych, przygotowywanie dokumentów związanych z działalno‑
ścią gospodarczą, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych
w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybu‑
cji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przy‑
gotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie
i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przy‑
gotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i wypełnia‑
nie zeznań podatkowych, przygotowywanie kopert z wypłatą, przy‑
gotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], przygotowywanie list adresowych, przygotowywa‑
nie materiałów reklamowych, przygotowywanie opracowań projektów
dotyczących tematyki działalności gospodarczej, przygotowywanie pa‑
kietów płacowych, przygotowywanie planów marketingowych, przy‑
gotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm,
przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie
pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie prezentacji w ce‑
lach reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych,
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przy‑
gotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie pu‑
blikacji reklamowych, przygotowywanie reklam dla osób trzecich,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsię‑
biorstw, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, przygotowywanie ulotek reklamowych, przygoto‑
wywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie wystaw
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w ce‑
lach biznesowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych,
przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, przygotowywa‑
nie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, psychotechnika (dobór personelu za pomo‑
cą metod-), publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publiko‑
wanie materiałów reklamowych, publikowanie literatury reklamowej,
publikowanie tekstów reklamowych, rachunkowość, rachunkowość
komputerowa, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość,
w szczególności księgowość, rachunkowość na rzecz osób trzecich,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, raporty i badania ryn‑
kowe, raporty z analiz rynkowych, realizacja zadań stenograficznych
na zamówienie, redagowanie tekstów reklamowych, rejestracja
i transkrypcja zapisanych wiadomości, reklama, reklama banerowa,
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron in‑
ternetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, rekla‑
ma korespondencyjna, reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, rekla‑
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich po‑
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie

Nr 12/2017

publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów ba‑
dawczych, reklama radiowa, reklama promocyjna w zakresie szkoleń
filozoficznych, reklama rekrutacji personelu, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie pro‑
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponso‑
rami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarze‑
niami sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem mediów elek‑
tronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem
telefonu, reklama zewnętrzna, reklama związana z transportem i do‑
stawą, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklamowanie nie‑
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklamowanie towarów
innych sprzedawców umożliwiając klientom wygodne oglądanie i po‑
równywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworze‑
nie-), reklamy kinowe, reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń-),
reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklamy online, reklamy radio‑
we, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, rekrutacja dy‑
rektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja per‑
sonelu, rekrutacja personelu do pomocy w biurze, rekrutacja
personelu informatycznego, rekrutacja personelu na czas nieokre‑
ślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wy‑
konawczego, rekrutacja pracowników wspomagających prace biuro‑
we, rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, rozlepianie
plakatów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, rozpo‑
czynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, rozpowszechnia‑
nie broszur reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych
z reklamą, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo‑
wszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, rozpo‑
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informa‑
cji handlowych, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji
absolwentów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszech‑
nianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnia‑
nie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpo‑
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, rozprowadzanie próbek
dla celów reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przed‑
siębiorstw, rozwój systemów zarządzania szpitalami, rynkowe bada‑
nia opinii publicznej, selekcja personelu, sklepowe usługi detaliczne
związane z dywanami, skomputeryzowana edycja tekstów, skompu‑
teryzowana kompilacja list zamówień, skomputeryzowana kompila‑
cja rejestrów kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana kompila‑
cja indeksów klientów, skomputeryzowana kontrola spisu
inwentarza, skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, skomputeryzowana rachunko‑
wość, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane
badania rynkowe, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klien‑
tów, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputery‑
zowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane przygotowanie
spisu inwentarza, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakre‑
sie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi prze‑
twarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, skompute‑
ryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość],
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skompu‑
teryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane zarządzanie
biurem, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie za‑
pasami, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skomputeryzo‑
wane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich],
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śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób
do celów badania sprawozdań finansowych, śledzenie i monitorowa‑
nie zmian cen benzyny dla innych osób do celów badania sprawoz‑
dań finansowych, sortowanie obsługa i przyjmowanie przesyłek
pocztowych, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw do‑
tyczących działalności gospodarczej, spełnianie funkcji działu kadr
dla osób trzecich, sponsoring promocyjny, sporządzanie ankiet biz‑
nesowych, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie doku‑
mentów, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
sporządzanie faktur, sporządzanie listy płac, sporządzanie informacji
statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, sporządza‑
nie listy płac [dla osób trzecich], sporządzanie raportów bizneso‑
wych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, sporządza‑
nie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności
gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządza‑
nie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów handlowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie statystyk, spo‑
rządzanie wyciągów z konta, sprzedaż aukcyjna nieruchomości,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wetery‑
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne
badania biznesowe, statystyczne zestawienia, statystyczne badania
rynkowe, stenografia, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych,
świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
świadczenie pomocy w zakresie działalność, gospodarczej, świadcze‑
nie usług badań rynkowych, świadczenie usług porównania cen onli‑
ne, świadczenie usług sekretarskich, świadczenie usług sekretarskich
podczas tworzenia firmy, świadczenie usług w zakresie reklamy kom‑
puterowej, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji han‑
dlowych online, systematyzacja danych poprzez tworzenie kompute‑
rowych bazach danych, systematyzowanie danych w komputerowych
bazach danych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych-),
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], te‑
lemarketing, usługi lektorskie, testowanie marki, transkrypcja, trans‑
krypcja danych, transkrypcja komunikatów, transkrypcja wiadomości,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie komputerowych
baz danych tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie reje‑
strów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów dotyczących
eksporterów, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe wyzna‑
czenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie analiz sprzedaży, udostęp‑
nianie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie i wyna‑
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie informacji
dotyczących kont [rachunkowość], udostępnianie informacji dotyczą‑
cych handlu zagranicznego, udostępnianie informacji na temat han‑
dlu zagranicznego, udostępnianie informacji dotyczących przetwa‑
rzania danych, udostępnianie informacji dotyczących handlu,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, rów‑
nież za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, udostępnianie informacji na temat działalności
gospodarczej, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnia‑
nie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsu‑
menckich dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie infor‑
macji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udo‑
stępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic‑
twem strony internetowej, udostępnianie katalogów informacji biz‑
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udo‑
stępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online
w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, udostępnianie online przewodników re‑
klamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą‑
cych handel online w Internecie, udostępnianie porad dotyczących
konsumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowa‑
nia, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich
w zakresie laptopów, udostępnianie powierzchni reklamowej, udo‑
stępnianie powierzchni reklamowej czasu reklamowego i mediów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udo‑
stępnianie raportów marketingowych, udostępnianie skomputery‑
zowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostęp‑
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nianie skomputeryzowanych informacji handlowych, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją go‑
spodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących
badań rynkowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji dotyczących działalności, gospodarczej w za‑
kresie przemysłu rolniczego, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem
terminali komputerowych, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, udzie‑
lanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisin‑
gu, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością
gospodarczą, udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, udzielanie pomocy urzędni‑
czej, udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodar‑
czej dotyczących zagadnień medycznych, umieszczanie reklam,
usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi admi‑
nistracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi administrowania
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi admini‑
strowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej,
usługi administrowania lotniskami, usługi agencji eksportowo-im‑
portowych, usługi agenci eksportowych, usługi agencji importowo‑
-eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzi‑
nie energii, usługi agencji importowych, usługi agencji informacji
handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności go‑
spodarczej, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do ce‑
lów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli do celów promo‑
cji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją
sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji pośred‑
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa
pracy dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników
biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu
do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w za‑
kresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usłu‑
gi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pra‑
cy na rzecz personelu paramedycznego, usługi agencji reklamo‑
wych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata
sportu, usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działal‑
ności artystycznej], usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu,
usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w ce‑
lach biznesowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on‑
line dla osób trzecich, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne dotyczące
rolnictwa, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośred‑
nictwem Internetu, usługi automatycznego zamawiania ponownego
na rzecz firm, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badań rynku
dla wydawców, usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych,
usługi biur biznesowych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska biurowe, usługi badawcze związane z rekla‑
mą, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej,
usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi
biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi kompute‑
ra, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycz‑
nego, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur w zakresie
pisania na maszynie, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi biuro‑
we [administrowanie], usługi biurowe, usługi biurowe dotyczące
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi biurowe w zakresie ob‑
sługi zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań,
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi dekorowania wystaw
w celach reklamowych, usługi detalicznych domów handlowych
związane ze sprzedażą produktów kosmetycznych, przyborów toale‑
towych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych,
produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektro‑
nicznego, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, usługi doradcze dotyczące za‑
trudnienia, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej,
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze doty‑
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze doty‑
czące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towa‑
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rów w imieniu firm, usługi doradcze dotyczące badań rynku, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowa‑
dzeniem franszyz, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą w sektorze publicznym, usługi doradcze dotyczące
reklamy, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyj‑
nych, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów pi‑
śmiennych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie za‑
rządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
handlowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, usługi do‑
radcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięcia‑
mi firm, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze
w zakresie sporządzania listy płac, usługi doradcze w zakresie prze‑
jęć firm, usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi do‑
radcze w zakresie planowania handlowego, usługi doradcze w zakre‑
sie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi
doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi doradcze w za‑
kresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradcze w zakresie za‑
kładania przedsiębiorstw franchisingowych, usług, doradcze w za‑
kresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania
wynalazków, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi dorad‑
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia kompute‑
rów, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu‑
gi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi doradcze
związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane
z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi doradcze związane
z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze związane z transak‑
cjami handlowymi, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradz‑
twa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące li‑
kwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie public rela‑
tions, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospo‑
darczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie
obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie przygotowywa‑
nia i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania
technologią informacyjną, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa zwią‑
zane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, usługi dotyczące
badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące informacji
i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi edycji tek‑
stów, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej,
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi eks‑
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi elektronicznego
zarządzania zapasami, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw,
usługi gromadzenia danych z badań rynku, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licy‑
tacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicz‑
nego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedaży mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesie‑
niu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detaliczne‑
go związane z komputerami które można nosić na sobie, usługi han‑
dlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z pobieralny‑
mi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z futrami
sztucznymi, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów bu‑
dowlanych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj‑
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nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego
dotyczące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesie‑
niu do oprogramowania komputerowego, usługi importowo-eks‑
portowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi in‑
formacji biznesowej, usługi informacji handlowej w zakresie wina,
usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące
przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi in‑
formacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa‑
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi in‑
formacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów do makijażu, usługi informacyjne i poradnictwo handlo‑
we dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne w za‑
kresie rynku konsumentów, usługi informacyjne w zakresie działal‑
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy da‑
nych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie prze‑
twarzania danych, usługi izby handlowej w zakresie promocji przed‑
siębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi
klubów klienta dla celów handlowych promocyjnych i/lub reklamo‑
wych, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi
komputerowego maszynopisania, usługi komputerowego przetwa‑
rzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi konsul‑
tacji biznesowych w branży rolniczej, usługi konsultacyjne dotyczące
pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzi‑
nie strategii biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, usługi konsultacyjne w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące produkcji, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozy‑
skiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania fundu‑
szy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsul‑
tacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się
przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi księgowania koszów opłat szkolnych,
usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi lobbingu
handlowego, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, usłu‑
gi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi
marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzi‑
nie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi maszynopisania, usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi merchandisingu, usługi mode‑
lek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi obejmujące
transkrypcję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie
danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi odbierania zamó‑
wień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi out‑
sourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi plano‑
wania dla przedsiębiorstw, usługi planowania kariery, usługi plano‑
wania w celu badań marketingowych, usługi planowania w zakresie
reklamy, usługi podatkowe, usługi porównywania cen, usługi porów‑
nywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi pośrednic‑
twa w handlu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie‑
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi prenumeraty
gazet, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomuni‑
kacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trze‑
cich, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych
przez modelki lub modeli, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi progra‑
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi pro‑
mocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem tele‑
fonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
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za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji dzia‑
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi promocyjne i reklamo‑
we, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu,
usługi przedstawicielstw handlowych, usługi przeglądu prasy, usługi
przetwarzania danych, usługi przetwarzania danych online, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania
danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie listy płac, usługi public relations, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi rachunkowe w zakresie kosz‑
tów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi rachunkowości w za‑
kresie czesnego, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do ce‑
lów promocyjnych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi
rejestrowania pracowników, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla
branży literackiej, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamo‑
we dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usłu‑
gi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowa
dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe doty‑
czące baz danych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów
mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamo‑
we dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące prze‑
mysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi rekla‑
mowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marke‑
tingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi rekla‑
mowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamo‑
we i promocyjne [publicity], usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi re‑
klamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usłu‑
gi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej
na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego
szkliwienia kłębuszków [FSGS], usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe świadczone przez
radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi
reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w za‑
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papie‑
rów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów,
usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na te‑
mat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi rekla‑
mowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe za pośrednictwem tek‑
stu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych ta‑
blic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem
reklamy na balonach, usługi reklamowe związane z książkami, usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi re‑
klamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związa‑
ne z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z pre‑
paratami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamo‑
we związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane
z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z produktami
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, usługi re‑
klamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrz‑
nej, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi
rekrutacyjne, usługi reprograficzne, usługi rozpowszechniania mate‑
riałów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie, usługi
sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone przez hotele,
usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi sekretarskie
świadczone w biurze firmy, usługi sekretarskie w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, usługi sklepów detalicznych online związane z pro‑
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicz‑
nych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzeda‑
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ży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykuła‑
mi spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo‑
gów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczy‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią‑
zane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za po‑
mocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za za‑
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wy‑
jątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal‑
koholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę‑
tem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso‑
riami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę‑
tem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usług sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewa‑
na, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryj‑
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwie‑
rząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty‑
kułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma‑
teriałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazda‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chło‑
dzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schła‑
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dzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia‑
mi naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni‑
czych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowana w leśnictwie, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi na‑
rzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo‑
gurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z loda‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z che‑
mikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bronią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto‑
sowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba‑
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami na‑
ukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami prze‑
ciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,

Nr 12/2017

usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przę‑
dzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny‑
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa‑
ratami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku‑
łami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalo‑
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjny‑
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jedno‑
razowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprze‑
daży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podło‑
gowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji na‑
pojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczny‑
mi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stoso‑
wania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućca‑
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami
mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku ze sprzętem medycznym, usług sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
stenograficzne, usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi świadczo‑
ne przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed‑
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi uma‑
wiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administracji biurowej
[dla osób trzecich], usługi w zakresie administrowania działalnością
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gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi w zakresie analiz rynkowych, usługi
w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie analiz dotyczących
działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące
sprzedaży antyków, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące do‑
stępności towarów, usługi w zakresie analizy danych dotyczących
działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy rynków dotyczą‑
ce sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakre‑
sie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, usługi w zakresie
aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w zakresie badań
i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badań rynku dotyczące mediów
nadawczych, usługi w zakresie badań rynku dla wydawców, usługi
w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie badania rynku, usługi w zakresie business intelligence
[analityki biznesowej], usługi w zakresie czynności biurowych, usługi
w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsię‑
wzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakła‑
dania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej
działalności gospodarczej, usługi w zakresie fakturowania, usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie gromadzenia da‑
nych z badań rynku, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talen‑
tów], usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów han‑
dlowych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie
informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do kompute‑
rowych baz danych, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczą‑
cych poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji rynkowej zwią‑
zane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu usługi w zakre‑
sie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie konsultacji
dotyczącej handlu zagranicznego, usługi w zakresie księgowości ra‑
chunkowości, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketin‑
gu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk
pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania sta‑
nowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie oceny kosz‑
tów, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny podmio‑
tów gospodarczych, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie
odbierania telefonów [dla osób trzecich], usługi w zakresie odbiera‑
nia telefonów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakre‑
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakre‑
sie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie
planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi
w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi
w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania
[kopiowania], usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w za‑
kresie prac biurowych, usługi w zakresie pracowników tymczaso‑
wych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic‑
twem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie procesów
związanych z deklaracjami podatkowymi, usługi w zakresie progra‑
mu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowa‑
ne], usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie
promocji eksportu, usługi w zakresie promocji działalności gospo‑
darczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji, usługi w za‑
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic‑
twem teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakre‑
sie przedstawienia weksli, usługi w zakresie przenoszenia
pracowników, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifika‑
cyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie przetwarza‑
nia danych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie re‑
klamy prasowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
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usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usłu‑
gi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie rekrutacji i przy‑
dzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu,
usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie rezerwacji
zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie
rozliczeń, usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich],
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi
w zakresie sporządzania listy płac, usługi w zakresie sprawozdań ryn‑
kowych, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych,
usługi w zakresie stenografii, usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strate‑
gii rozwoju marki, usługi w zakresie transkrypcji, usługi w zakresie
tworzenia marki, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pra‑
cowników, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących handlu za‑
granicznego, usługi w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie wy‑
staw i prezentacji produktów, usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda‑
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie
wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszu‑
kiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszuki‑
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie wy‑
szukiwania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania
danych z badań rynku, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usłu‑
gi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca
i czasu w mediach], usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trze‑
cich usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar‑
czej, usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania zatrudnieniem techników filmowo-telewizyjnych, usługi
w zakresie zarządzania inwentarzem, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw,
usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi
w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi wprowadzania produktów
na rynek, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi wynajmu
automatów do sprzedaży, usługi wyszukiwania i wybierania kadry
kierowniczej, usługi zarządzania bazami danych, usługi zarządzania
aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządza‑
nia danymi, usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], usługi
zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi zarządza‑
nia łańcuchem dostaw, usługi zarządzania społecznością online,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi zlecania na zewnątrz w zakresie
organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, usługi zlecania
na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług
na rzecz innych, usługi związane z personelem, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi związane z publiczną pre‑
zentacją produktów, ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglą‑
dalności audycji telewizyjnych, weryfikacja przetwarzania danych,
wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych produk‑
tów, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności
gospodarczej, wybór kadr kierowniczych, wycena firm, wyceny doty‑
czące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębior‑
stwach, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyceny handlowe,
wydawanie ulotek reklamowych, wydolność przedsiębiorstw (eks‑
pertyzy w zakresie-), wykonywanie materiałów reklamowych, wyna‑
jem automatów sprzedających na karty, wynajem automatów sprze‑
dających na monety, wynajem billboardów reklamowym, wynajem
billboardów [tablic reklamowych], wynajem billboardów, wynajem
billboardów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych,
wynajem maszyn biurowych, wynajem fotokopiarek, wynajem ma‑
szyn lub urządzeń biurowych, wynajem maszyn do pisania, wynajem
materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wyna‑
jem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni rekla‑
mowej w pociągach, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należą‑
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cym do kolei, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem sprzętu biurowego,
wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, wynajem
urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmo‑
wanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących
do prezentacji marketingowych, wypożyczanie fotokopiarek, wypo‑
życzanie maszyn do pisania i kopiarek, wypożyczanie maszyn do pi‑
sania, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wystawianie
rachunków, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wywiady dla badań jakościowych rynku, wywiady dotyczące badań
jakościowych rynku, wyszukiwanie miejsc pracy, zadania kopiowania
dokumentów, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub
komiksów, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zamówienia
handlowe (zarządzanie w zakresie-), zapewnianie agentów handlo‑
wych na umowę, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe
[zakup towarów dla innych przedsiębiorców], zapewnianie modelek
i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek i modeli
do reklamy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie przedstawicieli handlo‑
wych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gaze‑
tach i magazynach, zapewnienie personelu administracyjnego, za‑
pewnienie personelu sprzedającego, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zarządzanie administra‑
cyjne hotelami, zarządzanie bazami danych, zarządzanie biurami
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie bizne‑
sowe dla sklepów, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządza‑
nie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działal‑
nością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
handlu, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, zarządza‑
nie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sporto‑
wych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich],
zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w-), zarzą‑
dzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie-), zarządza‑
nie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm
usługowych, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla‑
nych, zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie flotą
pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla
osób trzecich], zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, zarządzanie klinikami medycznymi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządza‑
nie na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie personalne (do‑
radztwo w zakresie-), zarządzanie personelem, zarządzanie persone‑
lem w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, za‑
rządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub pro‑
mocyjnymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trze‑
cich, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie projektami działalno‑
ści gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakre‑
su działalności gospodarczej, zarządzanie promocją sławnych osób,
zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządza‑
nie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficz‑
nych, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób
trzecich, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie punkta‑
mi obsługi telefonicznej dla osób trzecich, zarządzanie rachunkami
firm, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie restauracjami dla
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osób trzecich, zarządzanie szpitalami, zarządzanie w działalności
handlowej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodaw‑
ców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w imieniu przedsię‑
biorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania
w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień zakupowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie za‑
sobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy
i promocji na rzecz osób trzecich, zbieranie biznesowych danych sta‑
tystycznych, zbieranie danych dotyczących działalności gospodar‑
czej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządza‑
niem działalnością gospodarczą, zdobywanie statystyk dotyczących
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, zestawianie reklam w celu wyko‑
rzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wy‑
korzystania ich na stronach internetowych, zestawienia statystyczne,
zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów
handlowych], znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych,
znajdowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnie‑
nia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmują‑
cego się projektowaniem, 36 administracja w zakresie ubezpieczeń,
administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowa‑
nie akcjami, administrowanie domami czynszowymi, administrowa‑
nie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie finansami, ad‑
ministrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia
kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie finansowe pla‑
nami emerytalnymi pracowników, administrowanie funduszami in‑
westycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, admini‑
strowanie funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie
funduszami powierniczymi, administrowanie i wystawianie polis
ubezpieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, administrowa‑
nie inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, admini‑
strowanie nieruchomościami, administrowanie kredytami hipotecz‑
nymi, administrowanie planami emerytalnymi, administrowanie
planami ubezpieczeniowymi, administrowanie programami wyna‑
grodzeń dla pacjentów, administrowanie programami świadczeń
pracowniczych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi,
administrowanie przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, admi‑
nistrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowa‑
nie systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie ubez‑
pieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, admini‑
strowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń
z zakresu leków na receptę, administrowanie usługami w zakresie
inwestycji kapitałowych, administrowanie w zakresie funduszy po‑
wierniczych, agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania stat‑
ków, agencja referencji kredytowych, agencja ubezpieczania stat‑
ków, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje
do wymiany operacji finansowych, agencje faktoringowe, agencje
handlu kontraktami terminowymi na towary, agencje kredytowe,
agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agen‑
cje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe [nieruchomo‑
ści], agencje nieruchomości, agencje pobierające opłaty z tytułu ko‑
rzystania z energii elektrycznej, agencje pobierające opłaty za gaz
lub energię elektryczną, agencje pobierające opłaty z tytułu korzy‑
stania z gazu, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje pobierania czynszów, agencje pośrednictwa w zakresie
ubezpieczania statków, agencje ściągania należności, agencje ścią‑
gania wierzytelności, agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubez‑
pieczeniowe, agencje windykacji należności, agencje wymiany wa‑
lut, agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, agencje
zajmujące się kredytami dla rolnictwa, agencje zajmujące się obliga‑
cjami i innymi papierami wartościowymi, alokacja aktywów, analiza
inwestycyjna, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne,
analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów warto‑
ściowych, analizy komputerowe informacji giełdowej, analizy w za‑
kresie inwestycji, automatyczne opłacanie rachunków, automatycz‑
ne usługi bankowe w celu wydawania reszty, badania dotyczące
ubezpieczeń, badania finansowe, badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, badania w zakresie ubezpieczeń, badanie wy‑
płacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet lub telefon [home banking], bankowe usługi przyjmowania
depozytów, bankowość domowa [home banking], bankowe usługi
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rozliczeniowe, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna,
bankowość hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipoteczna i po‑
średnictwo w tym zakresie, bankowość hipoteczna i pośrednictwo
hipoteczne, bankowość internetowa, bankowość kupiecka, banko‑
wość online, bankowość prywatna, bankowość telefoniczna, biura
kredytowe, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biura wy‑
miany walut, biuro sporządzające raporty kredytowe, biuro wynaj‑
mu mieszkań, czeki [sprawdzanie], depozyty kosztowności, dokony‑
wanie transakcji finansowych, detaliczne usługi finansowe, doradcze
usługi zarządzenia finansowego, doradztwo dotyczące inwestowa‑
nia w nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek,
doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem
pożyczek, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem poży‑
czek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finan‑
sowe dla zwycięzców loterii, doradztwo finansowe, doradztwo finan‑
sowe dotyczące testamentów, doradztwo finansowe dotyczące
spadków, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo fi‑
nansowe dotyczące emerytur, doradztwo finansowe dotyczące po‑
datków, doradztwo finansowe dotyczące programów akcji pracow‑
niczych, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finan‑
sowego, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradz‑
two finansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo finanso‑
we w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe w zakre‑
sie podatków, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu,
doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówko‑
wych transakcji płatniczych, doradztwo finansowe związane z inwe‑
stowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane z inwe‑
stowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytów studenckich, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, doradztwo finansowe związane z pożycz‑
kami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, do‑
radztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowo‑
ści], doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [fi‑
nansowym], doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, do‑
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach papierów
wartościowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych doty‑
czące pożarów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych doty‑
czące wybuchów, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, do‑
radztwo w zakresie długów, doradztwo w zakresie finansów na okres
emerytury, doradztwo w zakresie finansowania emerytalnego, do‑
radztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
inwestycji na okres emerytury, doradztwo w zakresie inwestycji fi‑
nansowych, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradz‑
two w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, doradztwo w zakresie kart kredytowych,
doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo w zakre‑
sie nieruchomości, doradztwo w zakresie podatków dochodowych,
doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradz‑
two w zakresie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z emery‑
turami, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nierucho‑
mości mieszkaniowe, doradztwo związane z organizowaniem
kredytów hipotecznych, doradztwo związane z pomocą finansową
do celów edukacyjnych, doradztwo związane z zawieraniem ubez‑
pieczeń, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecz‑
nych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostar‑
czanie informacji dotyczących faktoringu długów, dostarczanie
informacji dotyczących kursów wymiany walut, dostarczanie infor‑
macji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostar‑
czanie informacji o kredytach, dostarczanie informacji o emerytu‑
rach, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi,
dostarczanie kapitału inwestycyjnego, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dostarczanie skomputeryzowanej informacji
finansowej, dostarczane ratingów kredytowych, dostarczanie środ‑
ków, dostarczanie waluty obcej, drewno [wycena na pniu-], dyskonto
weksli, dystrybucja funduszy wzajemnych, działalność finansowa,
działalność monetarna, dzierżawa biur, dzierżawa domów, dzierża‑
wa budynków, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu,
dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wy‑
najem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła‑
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sność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa
pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, elektroniczna banko‑
wość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa],
ekspertyzy dla celów fiskalnych, elektroniczne przetwarzanie płat‑
ności, elektroniczne przyjmowanie płatności czekowych, elektro‑
niczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje debetowe,
elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, elektroniczne
usługi windykacji należności, elektroniczny przekaz środków na rzecz
osób trzecich, elektroniczny transfer środków finansowych dla biur
podróży, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednic‑
twem telekomunikacji, emisja akredytyw, emisja bonów na posiłki,
emisja bonów podróżnych, emisja bonów wartościowych w związku
z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w po‑
staci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ra‑
mach programu członkowskiego dla klientów, emisja bonów warto‑
ściowych, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja czeków bankowych, emisja czeków, emisja czeków
na obiad, emisja czeków podróżnych, emisja czeków podróżnych
i wystawianie akredytyw, emisja czeków podróżnych przez biura po‑
dróży, emisja czeków podróżnych i kuponów walutowych, emisja
dowodów kasowych, emisja i wykupywanie bonów wartościowych,
emisja kart kredytowych, emisja kart kredytowych i debetowych,
emisja kart przedpłaconych, emisja kart przedpłaconych do użytku
jako elektroniczne bilety podróżne, emisja komunalnych skryptów
dłużnych, emisja obligacji, emisja przenoszalnych papierów handlo‑
wych, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, emisja we‑
ksli własnych, ewaluacja finansowa, faktoring, faktoring długów, fak‑
toring dyskontowy, faktoring eksportowy, faktoring przedsiębiorstw
finansowych, finansowa wycena drewna na pniu, finansowanie bu‑
dów inżynierii lądowej, finansowanie centrów rekreacyjnych, finanso‑
wanie działalności przemysłowej, finansowanie dzierżaw, finansowa‑
nie dzierżawy sprzętu, finansowanie elektrycznych i elektronicznych
systemów transmisji mediów, finansowanie fuzji, finansowanie gwa‑
rancji, finansowanie inwestycji, finansowanie inwestycji budowla‑
nych, finansowanie kapitałem własnym, finansowanie kapitału wyso‑
kiego ryzyka, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie
kredytów, finansowanie kredytów handlowych, finansowanie kredy‑
tów hipotecznych, finansowanie kredytów hipotecznych i gwarancji,
finansowanie kredytów mieszkaniowych, finansowanie kredytów
osobistych, finansowanie kredytów ratalnych, finansowanie leasingu
pojazdów, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie naby‑
cia, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie należności na rachun‑
kach, finansowanie nieruchomości, finansowanie oparte na akty‑
wach, finansowanie opieki zdrowotnej, finansowanie organizacji non
profit, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie poży‑
czek, finansowanie pożyczek dotyczących maszyn biurowych, finan‑
sowanie pożyczek komunalnych, finansowanie pożyczek, kredytów
hipotecznych i gwarancji, finansowanie pożyczek krótkotermino‑
wych, finansowanie pożyczek pomostowych, finansowanie pożyczek
pod zabezpieczenie, finansowanie pożyczek ratalnych, finansowanie
projektów, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie pro‑
jektów rozwojowych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, fi‑
nansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, finansowanie rozwoju
produktów, finansowanie samolotów, finansowanie sprzedaży
na kredyt, finansowanie sprzedaży ratalnej, finansowanie towarów,
finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, finanso‑
wanie zabezpieczone finansowo, finansowanie zakupów, finansowa‑
nie zakupów konsumenckich, finansowanie zakupów leasingowych
samochodów, finansowanie zakupów na raty, finansowanie zaku‑
pów na raty [leasing], finansowanie zakupów w formie leasingu, fi‑
nansowanie zaliczek w gotówce, finansowanie związane z samocho‑
dami, finansowe (doradztwo-), finansowe i inwestycyjne usługi
konsultacyjne, finansowe (informacje-), finansowe izby rozrachunko‑
we, finansowe usługi bankowe, finansowe usługi bankowe w zakre‑
sie wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe
w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe usługi dorad‑
cze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi dotyczące ubezpie‑
czenia mechanicznych pojazdów, finansowe usługi gwarancyjne, fi‑
nansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi rozliczeniowe
[clearingowe], finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, fi‑
nansowe usługi w zakresie przedpłacania, finansowe usługi związa‑
ne z oszczędnościami, finansowe zarządzanie emeryturami, finanso‑
we zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, firmy
windykacyjne, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne wza‑
jemne, fundusze wykorzystywane poza granicami kraju, giełdowe
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(notowania-), giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami
wartościowymi, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za po‑
mocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele charyta‑
tywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie
informacji finansowych, gwarancja wykonania zobowiązania, gwa‑
rancje czeków, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
gwarancje finansowe, gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne],
gwarancje i poręczenia finansowe, gwarancje (przedłużone-) na ma‑
szyny, gwarancje (przedłużone-) na sprzęt gospodarstwa domowe‑
go, gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje w zakresie pojazdów,
gwarantowanie emerytur, gwarantowanie emisji papierów warto‑
ściowych, gwarantowanie finansowe rent dożywotnich, gwaranto‑
wanie płatności kosztów leczenia na rzecz podróżnych z zagranicy,
gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych,
gwarantowanie pożyczek, gwarantowanie ubezpieczeń na życie,
gwarantowanie ubezpieczeń, handel akcjami, handel akcjami zwy‑
kłymi, handel obligacjami, handel opcjami, handel transakcjami ter‑
minowymi, handel udziałami, handel walutami, handel walutami
i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczywistym,
handlowanie walutami, home banking, indywidualne planowanie fi‑
nansowe, indywidualne programy lokat w akcje zwykłe, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, in‑
formacja finansowa w postaci kursów walut, informacja o ubezpie‑
czeniach, informacje dotyczące reasekuracji, informacje finansowe,
informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe dostar‑
czane za pośrednictwem komputerowych baz danych, informacje fi‑
nansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informa‑
cje finansowe i wyceny, informacje inwestycyjne, inwestowanie
funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy międzynarodo‑
wych, inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy wzajem‑
nych, inwestowanie funduszy zapomogowych, inwestowanie kapita‑
łu własnego w firmy międzynarodowe, inwestowanie w nierucho‑
mości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie
za pośrednictwem mediów elektronicznych, inwestycje finansowe,
inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, inwe‑
stycje kapitałowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwesty‑
cje przemysłowe, inwestycje w fundusze powiernicze, kasy oszczęd‑
nościowo-pożyczkowe,
kluby
inwestycyjne,
komputerowe
przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, komputerowe usługi
informacyjne dotyczące zarządzana finansami, konsultacja i doradz‑
two aktuarialne, konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat
długów, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycz‑
nych, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, konsultacje fi‑
nansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, konsulta‑
cje kredytowe, konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], konsultacje w zakresie emerytur, konsultacje związane
z bankowością, kontrakty terminowe, kontrakty terminowe na stopę
procentową, konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy pro‑
wadzenia rachunków], kontrola kart kredytowych, korporacyjne
usługi powiernicze, kredyty handlowe, kredyty hipoteczne i usługi
finansowania, kupno i sprzedaż walut, kupno i wystawianie czeków
podróżnych, leasing finansowy, leasing finansowy (zakup ratalny), li‑
kwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, makler‑
stwo, maklerstwo finansowe, maklerstwo w zakresu akcji, makler‑
stwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów
wartościowych, maklerstwo w zakresie kontraktów giełdowych
na przyszłą dostawę, maklerstwo w zakresie kontraktów termino‑
wych związane z frachtem, maklerstwo w zakresie metali szlachet‑
nych, maklerstwo w zakresie towarów, maklerstwo w zakresie trans‑
akcji terminowych, maklerstwo w zakresie waluty, maklerstwo
związane z funduszami wzajemnymi, maklerstwo związane z obliga‑
cjami, międzynarodowe usługi bankowe, monitorowanie funduszy
emerytalnych, monitorowanie funduszy inwestycyjnych, monitoro‑
wanie portfeli finansowych, nabycie i przeniesienie roszczeń pienięż‑
nych, monitorowanie wyników inwestycji, nabywanie gruntów prze‑
znaczonych do dzierżawy, nabywanie hipotek, nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji fi‑
nansowych, negocjacje w kwestii inkasowania sumy czekowej i we‑
ksli, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, no‑
towania giełdowe, notowania kursów wymiary walut, obciążanie
hipoteką majątku i gruntu, obrót akceptami bankowymi, obrót finan‑
sowymi instrumentami pochodnymi, obrót kontraktami terminowy‑
mi na indeksy papierów wartościowych, obrót kontraktami termino‑
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wymi na papiery wartościowe na rynkach zagranicznych na rzecz
innych, obrót kontraktami terminowymi typu future, obrót kontrak‑
tami terminowymi na indeksy papierów wartościowych na rzecz in‑
nych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz innych, obrót
opcjami papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, obrót pa‑
pierami wartościowymi i kontraktami terminowymi na indeksy pa‑
pierów wartościowych na rynkach zagranicznych, obrót towarami
[usługi finansowe], obrót towarami na rzecz osób trzecich, obrót za‑
granicznymi transakcjami terminowymi na rynku papierów warto‑
ściowych, obsługa czeków, obsługa funduszy powierniczych, obsłu‑
ga kart do transakcji płatniczych, obsługa kart gwarancyjnych
do czeków, obsługa kart kredytowych, obsługa kart kredytowych
i debetowych, obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, obsługa
kont depozytowych, obsługa płatności, obsługa płatności dokony‑
wanych za pomocą kart obciążeniowych, obsługa poleceń zapłaty,
obsługa płatności dotyczących kart obciążeniowych, obsługa pro‑
gramów oszczędnościowych, obsługa roszczeń z tytułu ubezpie‑
czeń, obsługa transakcji finansowych online, obsługa udziałów, ob‑
sługa zleceń stałych, ocena danych biura kredytowego, ocena
finansowa dla celów reasekuracji, ocena i wycena nieruchomości,
ocena i wycena podatkowa, ocena nieruchomości [wycena], ocena
podatkowa, ocena strat ubezpieczeniowych, ocena sytuacji finanso‑
wej i wystawianie raportów kredytowych, ocena zdolności kredyto‑
wej firm i osób prywatnych, ocena zdolności kredytowej przedsię‑
biorstw, oceny finansowe, oceny finansowe [bankowość], oceny
i wyceny finansowe, oceny [wycena] dzieł sztuki, odbieranie długów
z tytułu wynajmu nieruchomości, odbiór płatności finansowych
w domu, odzyskiwanie cła przywozowego na rzecz osób trzecich,
odzyskiwanie zaległych długów, opieka finansowa, opieka nad inwe‑
stycjami, opracowania finansowe, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizacja pożyczek, organizacja rynków handlowych
w zakresie instrumentów pochodnych, organizacja rynków handlo‑
wych w zakresie usług finansowych, organizacja ściągania długów,
organizacja ubezpieczeń podróżnych, organizacja zbiórek charyta‑
tywnych, organizacja zbiórek, organizowanie akcji zbierania fundu‑
szy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz
osób będących w potrzebie, organizowanie dzierżawy [tylko nieru‑
chomości], organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, organi‑
zowanie finansów dla firm, organizowanie finansowania wydatków
medycznych, organizowanie finansowania składek ubezpieczenio‑
wych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organi‑
zowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizo‑
wanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie giełd papierów war‑
tościowych w celu handlu akcjami i innymi walorami finansowymi,
organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem, organizo‑
wanie inwestycji, organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji
w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia,
organizowanie kredytów, organizowanie kredytów hipotecznych,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie
oceny roszczeń ubezpieczeniowych, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizowanie płatności opłat celnych, or‑
ganizowanie pożyczek, organizowanie pożyczek ratalnych, organi‑
zowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich,
organizowanie pożyczek za zabezpieczeniem, organizowanie sprze‑
daży pożyczek, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, organi‑
zowanie transakcji finansowych, organizowanie transferu pieniędzy,
organizowanie ubezpieczenia kredytów, organizowanie ubezpiecze‑
nia, organizowanie ubezpieczeń na życie, organizowanie udzielania
kredytów handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nie‑
ruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie umów pożycz‑
kowych w związku z papierami wartościowymi, organizowanie wy‑
najmu mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizo‑
wanie zbierania funduszy, organizowanie zbierania opłat celnych,
organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], or‑
ganizowanie zbiórek finansowych, organizowanie zwrotu opłat cel‑
nych, osobiste usługi finansowe, oszacowania majątku nieruchome‑
go (nieruchomości), oszacowanie [wyceny] kosztowności,
oszczędności w depozycie, papiery wartościowe oparte na kredy‑
tach odnawialnych, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie
nieruchomości, planowanie emerytury, planowanie finansów w za‑
kresie nieruchomości, planowanie finansów w zakresie podatków,
planowanie finansowe, planowanie finansowe w zakresie emerytur,
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planowanie finansowe związane z czesnym za szkołę, planowanie
funduszy powierniczych, planowanie i zarządzanie finansowe, pla‑
nowanie inwestycji w nieruchomości, planowanie majątkowe [po‑
rządkowanie spraw finansowych], planowanie podatkowe [nie księ‑
gowe], plany rentowe, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu,
pobieranie należności ze sprzedaży na kredyt, pobieranie opłat ko‑
munalnych, pobieranie płatności, pobieranie płatności za towary
i usługi, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, po‑
dawanie notowań cen giełdowych, podawanie notowań składek
ubezpieczeniowych, podawanie wysokości składek ubezpieczenio‑
wych, podpisywanie przedłużonych umów gwarancyjnych, podpisy‑
wanie programów gwarancyjnych, polisa zabezpieczająca hipotekę,
pomoc finansowa, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, porady w zakresie oceny finansowej, pora‑
dy finansowe związane z programami akcji pracowniczych, porady
w zakresie wyceny finansowej, poręczenia, porównywanie wyników
papierów wartościowych, porównywane wyników portfeli papierów
wartościowych, pośrednictwo celne, pośrednictwo dotyczące papie‑
rów wartościowych i aktywów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obli‑
gacje], pośrednictwo handlowe w zakresie rozliczania zbycia papie‑
rów wartościowych, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo
reasekuracyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwie‑
rzętami, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośred‑
nictwo w obrocie opcjami, pośrednictwo w równoważeniu emisji
dwutlenku węgla, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w umo‑
wach kredytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transporto‑
wych, pośrednictwo w umowach oszczędnościowych towarzystw
budowlanych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo
w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie
finansowych instrumentów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
instrumentów finansowych, pośrednictwo w zakresie inwestycji fi‑
nansowych w firmy energetyczne, pośrednictwo w zakresie komer‑
cyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów
hipotecznych, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwu‑
tlenku węgla, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i to‑
warów, pośrednictwo w zakresie praw emisyjnych, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpie‑
czeń innych niż na życie, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
pośrednictwo w zakresie zapisów na akcje, pośrednictwo walutowe,
powiernictwo, powiernictwo aktywów w funduszach, powiernictwo
emerytalne, powiernictwo funduszy emerytalnych, powiernictwo
inwestycyjne, powiernictwo nieruchomości, powiernictwo środków
pieniężnych, powiernictwo w zakresie terminowych kontraktów fi‑
nansowych, powiernicy, pożyczanie pod zastaw, pożyczka pod za‑
staw hipoteczny, pożyczki, pożyczki dla handlowców pod zastaw
kont należności, pożyczki [finansowanie], pożyczki [finansowanie]
i dyskonto weksli, pożyczki finansowe dla handlu, pożyczki finanso‑
we na cele odnawiania domów, pożyczki firmowe, pożyczki hipo‑
teczne, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hi‑
potecznych, pożyczki konsorcjalne, pożyczki konsumenckie,
pożyczki na zakup leasingowy, pożyczki pieniężne, pożyczki ratalne,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, pożyczki za zabezpieczeniem,
pożyczki z poręczeniem, pozyskiwanie finansowania dla filmów, po‑
zyskiwanie finansowania dla programów telewizyjnych, pozyskiwa‑
nie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozryw‑
kowych, pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, pozyskiwanie
funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy
dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych,
pozyskiwanie funduszy dla rządów, pozyskiwanie funduszy na pro‑
jekty pomocy zagranicznej, pozyskiwania funduszy na programy ra‑
diowe, pozyskiwanie funduszy na wynalazki, pozyskiwanie funduszy
na projekty humanitarne, pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia
pamięci osób, pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie
kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów, prognozy finansowe, programy
oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, programy
oszczędnościowe dotyczące opieki zdrowotnej, programy wymiany
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udziałów, programy oszczędnościowe związane ze zdrowiem, pro‑
wadzenie spraw finansowych online, prowadzenie transakcji na ryn‑
ku kapitałowym, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, prowadzenie
transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, przechowywanie
kosztowności w depozycie, przedłużone gwarancje, przedłużone
gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje na urządzenia
elektryczne, przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elek‑
tryczne, przedstawiciele zarządu powierniczego, przekazy pienięż‑
ne, przekazywanie funduszy, przelew funduszy, przelew funduszy
na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komuni‑
kacyjnych, przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sie‑
ci komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, przelewy pieniężne, przeprowadzanie bezgotówkowych
transakcji płatniczych, przeprowadzanie studium wykonalności fi‑
nansowej, przetwarzanie czeków, przetwarzanie gotówki, przetwa‑
rzanie informacji finansowych, przetwarzanie płatności, przetwarza‑
nie płatności dotyczących kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dla stowarzyszeń budowlanych, przetwarzanie płatności dokonywa‑
nych czekiem elektronicznym, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności elektronicz‑
nych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, przetwarza‑
nie płatności elektronicznych, przetwarzanie płatności na rzecz ban‑
ków, przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych,
przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem
elektronicznej sieci łącznościowej, przetwarzanie roszczeń z tytułu
umów reasekuracji, przetwarzanie talonów na obiad, przetwarzanie
transakcji kartą obciążeniową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
transakcji kartą debetową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
transakcji kartą kredytową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, przewidywanie
kursów walutowych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organiza‑
cji charytatywnych, przydzielanie stypendiów naukowych, przygo‑
towywanie analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych,
przydzielanie stypendiów na wyższych uczelniach, przygotowywa‑
nie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji, przygotowywa‑
ne analiz finansowych, przygotowywanie analiz finansowych zwią‑
zanych z towarami, przygotowywanie raportów finansowych
związanych z finansowaniem projektów budowlanych, przygotowy‑
wanie umów pożyczkowych, przygotowywanie wypłat emerytal‑
nych, przyjmowanie opłat za rachunki, przyjmowanie weksli, rady
powiernicze, realizacją czeków, realizowanie czeków osobistych, re‑
asekuracja, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, refinansowa‑
nie kredytów hipotecznych, rejestracja papierów wartościowych, re‑
jestracja udziałów, rejestrowanie transakcji w zakresie finansów
przeprowadzanych między stronami, rejestrowanie transakcji w za‑
kresie udziałów przeprowadzanych między stronami, rejestrowanie
transakcji w zakresie akcji przeprowadzanych między stronami, reje‑
strowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych mię‑
dzy stronami, rejestrowanie transferu akcji, rejestrowanie transferu
papierów wartościowych, restrukturyzacja długów, rejestrowanie
transferu udziałów, rozliczanie czeków, rozliczanie czeków [clearing],
rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie transakcji pa‑
pierów wartościowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpie‑
czeń, rynek dewizowy, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, ściąganie
długów, ściąganie długu państwowego, ściąganie należności (agen‑
cje-), ściąganie należności i faktoring, skomputeryzowane analizy fi‑
nansowe, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane
usługi dotyczące danych finansowych, skomputeryzowane usługi
doradztwa finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe doty‑
czące obrotu walutą obcą, skomputeryzowane usługi finansowe dla
przedsiębiorstw handlu detalicznego, skomputeryzowane usługi fi‑
nansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące akcji,
skomputeryzowane usługi informacyjne związane z udziałami,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, skom‑
puteryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, skom‑
puteryzowane usługi informacyjne związane z działalnością banko‑
wą, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności
finansowej, skomputeryzowane usługi maklerskie w zakresie obrotu
papierami wartościowymi, skomputeryzowane usługi prawne doty‑
czące windykacji, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, skomputeryzowany transfer funduszy, spółdzielcze or‑
ganizacje kredytowe, spółdzielnie kredytowe, sponsorowanie dzia‑
łalności rozrywkowej, sponsorowanie działalności sportowej, spon‑
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sorowanie finansowe, sponsorowanie i finansowanie filmów
sponsorowanie i finansowanie programów telewizyjnych, sponsoro‑
wanie i finansowanie programów radiowych, sponsorowanie i patro‑
nat finansowy, sponsorowanie imprez tanecznych, sponsorowane
imprez kulturalnych, sponsorowanie imprez teatralnych, sponsoro‑
wanie imprez ze sztukami wizualnymi, sporządzanie i notowanie in‑
formacji o kursach wymiany walut, sporządzanie i notowanie cen
i wskaźników giełdowych, sporządzanie oraz analiza raportów finan‑
sowych, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie rapor‑
tów finansowych w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, sporządzanie raportów kredytowych,
sporządzanie raportów na temat ratingów kredytowych, sprawdza‑
nie banknotów, sprawdzania zdolności kredytowej, sprawy dotyczą‑
ce nieruchomości, sprawy monetarne, subrogacja w zakresie ubez‑
pieczeń, subskrybowanie udziałów, substytuty gotówki w postaci
kart kredytowych, swapy stóp procentowych, swapy walutowe,
świadczenie finansowych usług leasingowych, świadczenie usług
charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równo‑
ważenia emisji dwutlenku węgla, świadczenie usług bankowych,
świadczenie usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spła‑
cie, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sie‑
ci komputerowej lub Internetu, świadczenie usług rozszerzonych
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych,
świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczenio‑
wych, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reaseku‑
racyjnych, świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, szaco‑
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], szacowanie strat,
szacunki w celach finansowych, telefoniczne udzielanie informacji
odnośnie konta bankowego, telefoniczne usługi bankowe, telefo‑
niczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, timesharing nieruchomo‑
ści, transakcje dewizowe, transakcje finansowe, transakcje finansowe
monetarne, transakcje finansowe w zakresie walutowych transakcji
swapowych, transakcje gotówkowe i transakcje walutowe, transakcje
monetarne, transakcje w zakresie wartości dewizowych, transakcje
wymiany walut, transfer elektroniczny środków pieniężnych, transfer
funduszy, transfer pieniądza elektronicznego, tworzenie inwestycyj‑
nych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, ubezpieczanie ryzyka
kredytowego [factoring], ubezpieczanie zakwaterowania hotelowe‑
go, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budyn‑
ków, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia dla
hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradz‑
two w sprawach-), ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpiecze‑
nia furgonetek, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia (informa‑
cje w sprawach-), ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia medycz‑
ne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia
terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów
realizacji, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypad‑
ków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia samochodowe, ubezpie‑
czenia systemów antywłamaniowych, ubezpieczenia towarów,
ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, ubezpieczenia w zakresie
bankowości hipotecznej, ubezpieczenia związane z mieniem osobi‑
stym, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie
dotyczące pojazdów, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenie morskie,
ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty po‑
życzki, ubezpieczenie od straty kredytu, ubezpieczenie od straty do‑
kumentów, ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie
od wypadków, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenie ryzyka
kredytowego, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, ubezpie‑
czenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne,
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, udostępnianie bankomatów
do podejmowania pieniędzy, udostępnianie bankomatów do wpła‑
cania pieniędzy, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i le‑
asing, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie
i aranżowanie transakcji finansowych, udostępnianie informacji fi‑
nansowych na rzecz specjalistów w dziedzinie zarządzania portfe‑
lem, do celów zarządzania portfelem, udostępnianie informacji
na temat kontraktów terminowych typu futures, udostępnianie in‑
formacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji dotyczących
administrowania rachunkami powierniczymi, udostępnianie infor‑
macji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji
na temat cen indeksów, udostępnianie informacji giełdowych, udo‑
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stępnianie informacji na lemat cen akcji, udostępnianie informacji
na temat cen kursów rynków pieniężnych, udostępnianie informacji
na temat cen kursu walut, udostępnianie informacji i danych związa‑
nych z giełdami, udostępnianie informacji na temat cen towarów,
udostępnianie informacji na temat cen obligacji, udostępnianie in‑
formacji finansowych online, udostępnianie informacji związanych
z transakcjami walutowymi, udostępnianie notowań giełdowych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, udostępnianie papierów wartościowych, udostępnianie
pomieszczeń z sejfami depozytowymi, udostępnianie pożyczek
i kredytów, udostępnianie rachunków bieżących, udostępnianie ra‑
portów na temat szacowania kredytów, udostępnianie środków
na sprzedaż ratalną i dzierżawę, udostępnianie wielu opcji płatni‑
czych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych
samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicz‑
nych, udzielanie awaryjnych wypłat, udzielanie gwarancji, udzielanie
gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomo‑
ściach, udzielanie gwarancji finansowych, udzielanie gwarancji fi‑
nansowych poręczeń (bankowość inwestycyjna), udzielanie gwaran‑
cji i zabezpieczeń, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń
pożarowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń transpor‑
towych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń wypadkowych,
udzielanie gwarancji na pojazdy, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących usług finanso‑
wych, udzielanie informacji dotyczących cen indeksów giełdowych,
udzielanie informacji dotyczących cen na giełdzie papierów warto‑
ściowych, udzielanie informacji dotyczących inwestycji giełdowych,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpiecze‑
niowych, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących maklerstwa giełdowego, udziela‑
nie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie infor‑
macji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredy‑
towych, udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, udzielanie
informacji dotyczących rynku akcji/obligacji, udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą‑
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych,
udzielana informacji dotyczących reasekuracji, udzielanie informacji
dotyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych papie‑
rów wartościowych, udzielanie informacji finansowych związanych
z wydatkami na paliwo, udzielanie informacji dotyczących zarządza‑
nia ziemią, udzielanie informacji finansowych inwestorom, udziela‑
nie informacji finansowych, udzielanie informacji finansowych doty‑
czących giełdy papierów wartościowych, udzielanie informacji
finansowych przez terminale komputerowe, udzielanie informacji fi‑
nansowych związanych z udziałami, udzielanie informacji finanso‑
wych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych,
udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzi‑
nie inwestycji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych,
udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finan‑
sowej, udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyjnych
funduszy wzajemnych, udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, udzielanie informacji o kre‑
dytach studenckich, udzielanie informacji o nieruchomościach doty‑
czących majątku i ziemi, udzielanie informacji o obrocie papierami
wartościowymi, udzielanie informacji online dotyczących ubezpie‑
czeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informa‑
cji online dotyczących reasekuracji z komputerowej bazy danych lub
Internetu, udzielanie informacji online dotyczących giełdy papierów
wartościowych z komputerowej bazy danych lub Internetu, udziela‑
nie informacji online związanych z kontami inwestycyjnymi, udziela‑
nie informacji związanych z kontraktami terminowymi na papiery
wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych, udzielanie infor‑
macji w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie informacji związanych
z handlem kontraktami terminowymi na papiery wartościowe
na rynkach zagranicznych, udzielanie informacji związanych z uregu‑
lowaniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, udziela‑
nie informacji związanych z obrotem kontraktami terminowymi
na towary, udzielanie informacji związanych z obrotem papierami
wartościowymi oraz kontraktami terminowymi na indeksy papierów
wartościowych na rynkach zagranicznych, udzielanie informacji
związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życia, udzielanie informa‑
cji związanych z wyceną dzieł sztuki, udzielanie informacji związa‑
nych z powiernictwem w zakresie terminowych kontraktów finanso‑
wych, udzielanie informacji związanych z wyceną antyków,
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udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele cha‑
rytatywne, udzielanie informacji związanych z emisją bonów warto‑
ściowych, udzielanie informacji związanych z obrotem kontraktami
terminowymi na indeksy papierów wartościowych, udzielanie infor‑
macji związanych z wynajmem budynków, udzielanie informacji
związanych z wyceną samochodów używanych, udzielanie informa‑
cji związanych z usługami depozytu przedmiotów wartościowych,
udzielanie informacji związanych z usługami depozytu papierów
wartościowych, udzielanie informacji związanych z zawieraniem
ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych
z wynajmem bankomatów, udzielanie informacji związanych z po‑
średnictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji
związanych z usługami depozytu metali szlachetnych, udzielanie in‑
formacji związanych z kontami inwestycyjnymi przez telefon, udzie‑
lanie informacji związanych z wyceną kamieni szlachetnych, udziela‑
nie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie
kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, udzielanie
kredytów komercyjnych, udzielanie kredytów konsumenckich,
udzielanie kredytów na lotniskach na wydatki lotnicze, wydatki
na obsługę naziemną i paliwo, udzielanie kredytów pod zastaw hipo‑
teczny i pożyczek, udzielanie kredytów studenckich, udzielanie kre‑
dytu kupieckiego, udzielanie kredytów towarowych, udzielanie kre‑
dytu na pokrycie wydatków na paliwo, udzielanie pożyczek,
udzielanie pożyczek doraźnych, udzielanie pożyczek finansowych,
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, udzielanie pożyczek
finansowych pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek hipotecz‑
nych, udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie pożyczek
mieszkaniowych, udzielanie pożyczek na czesne szkolne, udzielanie
pożyczek na emisję papierów wartościowych, udzielanie pożyczek
na nieruchomość, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenia, udziela‑
nie pożyczek pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek pomosto‑
wych, udzielanie pożyczek przemysłowych, udzielanie pożyczek za‑
bezpieczonych przez papiery komercyjne, udzielanie pożyczek
zabezpieczonych, udzielanie pożyczki hipotecznej, udzielanie prze‑
dłużonych gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko‑
rzystanie karty członkowskiej, udzielanie renty rocznej, udzielanie
skomputeryzowanych informacji dotyczących papierów wartościo‑
wych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towa‑
rów kupowanych za pomocą kart kredytowych, ugoda z bankiem
na przekroczenie stanu konta, udzielanie ubezpieczeń kredytów hi‑
potecznych, umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, uregulowa‑
nie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługa zapew‑
niania finansów dla przedsiębiorstw, usługi administracyjne
w zakresie inwestycji, usługi administracyjne związane z programa‑
mi akcji pracowniczych, usługi administrowania w zakresie roszczeń
gwarancyjnych, usługi agencji celnych, usługi agencji faktoringo‑
wych, usługi agencji kredytowych, usługi agencji lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji maklerskiej, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsię‑
biorstw, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budyn‑
ków, usługi agencji związane z kupnem i sprzedażą budynków, usłu‑
gi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji nieru‑
chomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji ścią‑
gania wierzytelności, usługi agencji transferowych świadczone
na rzecz emitentów inwestycyjnych papierów wartościowych, usługi
agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej i po‑
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji w zakresie obligacji,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usłu‑
gi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w za‑
kresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji wymiany pienię‑
dzy, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych,
usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, usługi
agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usłu‑
gi agencyjne w zakresie papierów wartościowych, usługi aktuarialne,
usługi aktuarialne dotyczące transakcji finansowych, usługi aktuariu‑
sza ubezpieczeniowego, usługi aktuariuszy w zakresie reasekuracji,
usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi automa‑
tycznego transferu funduszy, usługi autoryzacji czeków, usługi ba‑
dawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze do‑
tyczące inwestycji, usługi badań dotyczących finansów, usługi
badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi badawcze zwią‑
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zane z bankowością, usługi bankomatów, usługi bankomatowe, usłu‑
gi banków oszczędnościowych, usługi bankowe, usługi bankowe
dostępne za pomocą kart, usługi bankowe i finansowe, usługi banko‑
we opłacania rachunków przez telefon, usługi bankowe świadczone
dla szkół, usługi bankowe związane z czekami podróżnymi, usługi
bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi
bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, usługi
bankowe związane z wpłatami pieniędzy, usługi bankowe związane
z ratami ustalonymi do płacenia w określonych odstępach czaso‑
wych, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości komer‑
cyjnej online, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nierucho‑
mości, usługi bankowości osobistej, usługi bankowych izb
rozliczeniowych, usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi biur
sporządzających raporty kredytowe, usługi brokerskie w zakresie in‑
westycji kapitałowych, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi charytatywne
w zakresie datków pieniężnych, usługi depozytów pieniężnych, usłu‑
gi depozytów sejfowych, usługi depozytowe, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie papierów
wartościowych, usługi depozytowe w zakresie metali szlachetnych,
usługi domów clearingowych, usługi depozytowe w zakresie przed‑
miotów wartościowych, usługi domu maklerskiego, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieru‑
chomości, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi doradcze
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące in‑
westycji finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania jed‑
nostek gospodarczych [corporate finance], usługi doradcze dotyczą‑
ce finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych,
usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące transakcji termino‑
wych, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze doty‑
czące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące
zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze [finansowe]
świadczone na rzecz likwidatorów szkód, usługi doradcze [finanso‑
we] w zakresie badania wypadków, usługi doradcze finansowo-eko‑
nomiczne, usługi doradcze w zakresie planowania finansów osobi‑
stych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie funduszy powierni‑
czych, usługi doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowa‑
nia, usługi doradcze w zakresie funduszy wzajemnych, usługi dorad‑
cze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradcze w zakresie
spraw finansowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania fundu‑
szami emerytalnymi, usługi doradcze w zakresie strategii finanso‑
wych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze
w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie zarzą‑
dzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi doradcze w zakresie międzynarodowych pa‑
pierów wartościowych, usługi doradcze w zakresie planowania fi‑
nansowego, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, usługi
doradcze związane z inwestycjami, usługi doradztwa emerytalnego,
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi do‑
radztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradztwa fi‑
nansowego na rzecz bankowców, usługi doradztwa finansowego
w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa finansowego
związane z niewypłacalnością, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i po‑
średnictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi do‑
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdro‑
wotnymi, usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi do‑
radztwa powierniczego, usługi doradztwa w zakresie udziałów, usłu‑
gi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi doradztwa związane
z ubezpieczeniem na życie, usługi doradztwa związane z kredytem,
usługi doradztwa związane z reasekuracją, usługi doradztwa związa‑
ne z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu
infrastruktury, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi do‑
tyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elek‑
tronicznych kart płatniczych, usługi dotyczące jednostkowych fun‑
duszy powierniczych, usługi dotyczące notowań giełdowych, usługi
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dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi dotyczące notowań gieł‑
dowych i ceduł giełdowych, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek,
usługi dotyczące pożyczek, usługi dotyczące ubezpieczeń gwaran‑
cji, usługi dotyczące wskaźników cen, usługi elektronicznego trans‑
feru funduszy, usługi emerytalno-rentowe, usługi filantropijne w za‑
kresie datków pieniężnych usługi finansowania, usługi finansowania
dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwziąć, usługi finan‑
sowania hipotek, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka
na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usłu‑
gi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji
non profit, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
firm, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wy‑
nalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
instytucji badawczych, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz uniwersytetów, usługi finansowania kupna na raty,
usługi finansowania projektów, usługi finansowania przemysłowego,
usługi finansowania samochodów, usługi finansowania składek
ubezpieczeniowych, usługi finansowania w celu sponsorowania firm,
usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi fi‑
nansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsię‑
biorstw, usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania za‑
kupu nieruchomości, usługi finansowania zakupu statków, usługi
finansowania związane z opieką położniczą, usługi finansowania
związane z handlem, usługi finansowania związane z hotelami, usłu‑
gi finansowania związane z opieką dentystyczną, usługi finansowe,
usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych działających
w branży naftowej, usługi finansowe da podróżnych świadczone
w nagłych wypadkach, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe
dotyczące zapewniania pożyczek, usługi finansowe dotyczące naby‑
wania mienia, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi fi‑
nansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi fi‑
nansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudo‑
wy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące wydawania kart ban‑
kowych i kart debetowych, usługi finansowe dotyczące udostępnia‑
nia i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące finansowania
transmitowania programów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi finansowe oferowane przez kasy oszczędnościowo-mieszka‑
niowe, usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi finansowe do‑
tyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe mia‑
nowicie regulowanie długu, usługi finansowe świadczone przy
użyciu kart, usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościo‑
wo-mieszkaniowe, usługi finansowe świadczone przez firmy ubez‑
pieczeniowe, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Inter‑
netu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą
środków elektronicznych, usługi finansowe świadczone przez tele‑
fon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, usługi fi‑
nansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe
w zakresie wyceny wełny, usługi finansowe w zakresie dzierżawy sa‑
molotów, usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych,
usługi finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi fi‑
nansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie za‑
bezpieczana funduszy, usługi finansowe w zakresie zakupu nieru‑
chomości, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi
finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, usługi fi‑
nansowe w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie pożyczek pie‑
niężnych, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe
w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe w zakresie zabezpiecza‑
nia funduszy dla osób trzecich, usługi finansowe z zakresu zarządza‑
nia majątkiem, usługi finansowe związane z kartami kredytowymi,
usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi fi‑
nansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi finansowe
związane z podnóżami, usługi finansowe związane z ubezpieczenia‑
mi, usługi finansowe związane z transportem towarów, usługi finan‑
sowe związane z mieniem, usługi finansowe związane z zakupem
domu, usługi finansowe związane z zakupem samolotów, usługi fi‑
nansowe związane z zapłatą gotówką, usługi finansowe związane
z handlem samochodowym, usługi finansowe związane ze sprzeda‑
żą i kupnem papierów wartościowych, usługi finansowe związane
z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe
związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, usługi finan‑
sowe związane z akredytywą, usługi finansowe związane z lotniska‑
mi, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finanso‑
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we związane z kupnem i handlem towarami, usługi finansowe
związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw
hipoteczny, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi fi‑
nansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, usługi finanso‑
we związane z emeryturami, usługi finansowej bankowości osobi‑
stej, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi finansowych baz danych
związane z wymianą walut, usługi finansowych baz danych, usługi
finansowych baz danych związane z towarami, usługi finansowych
baz danych związane z akcjami, usługi finansowych baz danych zwią‑
zane z udziałami, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usłu‑
gi firm maklerskich w zakresie inwestycji, usługi funduszu dobro‑
czynnego, usługi funduszy zapomogowych, usługi funduszy
hedgingowych, usługi giełdowe, usługi giełdy elektronicznej, usługi
giełdy papierów wartościowych, usługi gotówkowe, czekowe i prze‑
kazy pieniężne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, usługi gwarancji finansowych w zakresie
zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadków pojazdów, usługi
gwarancji finansowych, usługi gwarancji finansowych w zakresie
zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów, usługi
gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych
na skutek wypadku lub awarii pojazdów, usługi gwarancji płatności
dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, usługi gwarancji
ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi gwa‑
rancji w zakresie pojazdów, usługi gwarancji przedłużonych na elek‑
tryczne artykuły gospodarstwa domowego, usługi gwarancyjne,
usługi gwarancyjne dla pojazdów drogowych, usługi gwarancyjne
(subemisyjne), usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobi‑
stych od wypadków, usługi gwarantowania rent rocznych, usługi
gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi gwarantowa‑
nia ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwaranto‑
wania ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania ubezpie‑
czeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu
do komputerowej bazy danych, usługi informacji finansowej, usługi
informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi informacji fi‑
nansowych związanych z zagubionymi kartami kredytowymi, usługi
informacji o rynkach finansowych, usługi informacji i doradztwa fi‑
nansowego, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych,
usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi
informacyjne dotyczące papierów wartościowych, usługi informa‑
cyjne dotyczące akcji i udziałów, usługi informacyjne dotyczące fi‑
nansów świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Inter‑
netu, usługi informacyjne dotyczące zautomatyzowanego opłacania
rachunków, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków
ubezpieczeń, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubez‑
pieczeń i finansów, usługi informacyjne w zakresie cen udziałów,
usługi informacyjne w zakresie finansów, usługi informacyjne zwią‑
zane z automatycznym transferem funduszy, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane z dewiza‑
mi, usługi informacyjne związane z akcjami, usługi informacyjne
związane z bankowością, usługi informacyjne związane z obligacja‑
mi, usługi instytucji powierniczych, usługi inwestowania w fundusze
hedgingowe, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
usługi inwestowania w zakresie opłat za szkołę, usługi inwestycji fi‑
nansowych związane z branżą drukarską, usługi inwestycyjne, usługi
inwestycyjne dla klientów prywatnych, usługi inwestycyjne fundu‑
szy typu private equity, usługi inwestycyjne świadczone przez firmy,
usługi inwestycyjne w dziedzinie obligacji skarbu państwa, usługi
inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, usługi inwesty‑
cyjne w zakresie rent zmiennych, usługi inwestycyjne w zakresie ka‑
pitału własnego, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego
ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi inwestycyjne związane
ze zbywalnymi papierami wartościowymi, usługi kantorów, usługi
kapitalizacji, usługi kart bankowych, usługi kart kredytowych, usługi
kliringowe w zakresie transakcji płatniczych, usługi komornicze [ścią‑
ganie długów], usługi konsolidacji rachunków, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące inwesty‑
cji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej, usłu‑
gi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi
konsultacyjne w zakresie inwestycji, usługi konsultingowe dotyczące
udzielania pożyczek, usługi konta inwestycyjnego świadczone przez
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towarzystwa budowlane, usługi konsultingu finansowego, usługi
kredytów odnawialnych, usługi kredytowania nieruchomości, usługi
kredytowe, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych,
usługi kredytowe na rzecz eksporterów, usługi kredytowe w zakresie
podróży, usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, usłu‑
gi kredytowe w zakresie dostarczania talonów na posiłki, usługi kre‑
dytowe w zakresie płacenia składek ubezpieczeniowych, usługi kre‑
dytowe w zakresie sprzedaży eksportowej, usługi kredytowe
wykorzystywane do zakupu usług, usługi kredytu konsumenckiego,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi maklerów kupna
i sprzedaży szlachetnych kruszców, usługi maklerskie, usługi makler‑
skie dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi maklerskie
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi makler‑
skie dotyczące oferowania papierów wartościowych, usługi makler‑
skie na rynkach finansowych, usługi maklerskie w dziedzinie instru‑
mentów finansowych, usługi maklerskie w obrocie akcjami
i obligacjami, usługi maklerskie w zakresie akcji, usługi maklerskie
w zakresie skryptów dłużnych, usługi maklerskie w zakresie wymia‑
ny, usługi maklerskie związane z funduszami wspólnego inwestowa‑
nia, usługi maklerskie związane z funduszami wzajemnymi, usługi
maklerskie związane z akcjami i innymi papierami wartościowymi,
usługi monetarne, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania grun‑
tu [w imieniu osób trzecich], usługi nabywana nieruchomości, usługi
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi oceny
gwarancji finansowych, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, usługi
oceny ryzyka finansowego, usługi płacenia rachunków online, usługi
planów emerytalnych, usługi planowania dotyczącego udziałów,
usługi planowania odnoszące się do emerytur, usługi planowania fi‑
nansowego związane z projektami budowlanymi, usługi planowania
opłat za szkołę, usługi planowania w zakresie akcji, usługi planowa‑
nia w zakresie emerytur, usługi planowania związane z ubezpiecze‑
niami na życie, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bez‑
przewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
pobierania opłat elektronicznych, usługi płatności finansowych,
usługi polegające na obciążaniu i uznawaniu rachunków finanso‑
wych, usługi podatkowe i celne, usługi polegające na wydawaniu
czeków podróżnych, usługi polegające na znalezieniu kapitału wyso‑
kiego ryzyka, usługi poręczeń, usługi portfela elektronicznego (usłu‑
gi w zakresie płatności), usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
posiadania papierów wartościowych, usługi pośrednictwa finanso‑
wego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania wła‑
sności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi po‑
średnictwa w zakresie obligacji, usługi pośrednictwa w zakresie or‑
ganizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi
pośrednictwa w zakresie akcji spółki, usługi pośrednictwa w zakresie
kupna i sprzedaży obligacji, usługi pośrednictwa walutowego, usługi
pośrednictwa w zakresie obligacji miejskich, usługi pośrednictwa fi‑
nansowego w zakresie ceł, usługi pośredników dotyczące instru‑
mentów dłużnych, usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyjnego,
usługi powiernicze, usługi powiernicze w zakresie akcji, usługi po‑
wiernicze w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie
udziałów, usługi powierników w zakresie funduszy powierniczych,
usługi pożyczek dla konsumentów, usługi pożyczek finansowych,
usługi pożyczek finansowych do celów osobistych, usługi pożyczek
odnawialnych, usługi pożyczek osobistych, usługi pożyczkowe dla
handlowców w celu finansowania zapasów pojazdów, usługi progra‑
mów gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi
programów zasiłków opartych na wcześniej płaconych składkach,
usługi przekazów pieniężnych krajowych świadczone online, usługi
przechowywania w depozycie, usługi przekazów pieniężnych krajo‑
wych, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicz‑
nych, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków
elektronicznych, usługi rachunków czekowych w zakresie realizacji
czeków, usługi przelewu funduszy kredytowych, usługi realizacji
płatności podatków, usługi rachunków czekowych w zakresie otrzy‑
mywania czeków, usługi reasekuracji, usługi reasekuracyjne, usługi
regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi re‑
jestrowania automatycznego transakcji finansowych, usługi rejestra‑
cji udziałów, usługi reprezentantów finansowych, usługi rynku walo‑
rów, usługi rynku walutowego dotyczące towarowych kontraktów
terminowych typu futures, usługi skarbowe, usługi spółdzielczych
towarzystw kredytowych, usługi sporządzania raportów kredyto‑
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wych, usługi sprzedaży polis śmiertelnie chorych posiadaczy, usługi
świadczone przez powierników, usługi telegraficznych przekazów
[płatności], usługi towarzystw budowlanych, usługi towarzystw bu‑
dowlanych dotyczące finansów, usługi transakcji finansowych onli‑
ne, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyj‑
nych, usługi ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu,
usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubezpieczeń
gwarancji, usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia, usługi ubezpie‑
czeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,
usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi ubezpieczenia in‑
dywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi ubez‑
pieczenia medycznego świadczone na rzecz firm, usługi ubezpiecze‑
nia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, usługi
ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi,
usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autoka‑
rów, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dla przemy‑
słu budowlanego, usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zasta‑
wów hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy
emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, usługi ubez‑
pieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
do spłaty wydatków medycznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczą‑
ce łodzi, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubez‑
pieczeniowe dotyczące utraty własności osobistej, usługi ubezpie‑
czeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
kosztów sądowych, usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do od‑
wołanych rezerwacji urlopowych, usługi ubezpieczeniowe w zakre‑
sie ochrony kierowców, usługi ubezpieczeniowe w zakresie sportu,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą
morską, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych
strzechą, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zapewniania środków
finansowych w nagłych wypadkach, usługi ubezpieczeniowe w za‑
kresie telefonów komórkowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie
ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towa‑
rów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi ubezpiecze‑
niowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczo‑
ne dla prawników, usługi ubezpieczeniowe związane z firmami
zajmującymi się zamówieniami pocztowymi, usługi ubezpieczenio‑
we związane z dachami ze strzechy, usługi ubezpieczeniowe związa‑
ne z pojazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane
z awariami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z kar‑
tami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z do‑
żywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli mająt‑
ku i od nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczeniowe
związane z planowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe zwią‑
zane z domami opieki, usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą
własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem,
usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie, usługi
ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi ubezpie‑
czeniowe związane z umowami kredytowym, usługi udostępniania
notowań giełdowych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe, usługi w zakresie administrowania płatności, usługi
w zakresie administrowania funduszami emerytalnymi, usługi w za‑
kresie analiz finansowych, usługi w zakresie badań ekonomiczno-fi‑
nansowych, usługi w zakresie badań finansowych, usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, usługi w zakresie bankowości inwesty‑
cyjnej, usługi w zakresie bankomatów, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie depozytów przedmiotów warto‑
ściowych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi w zakre‑
sie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, usłu‑
gi w zakresie doradztwa finansowego świadczone dla kontrolerów,
usługi w zakresie dostarczania kapitału wysokiego ryzyka, usługi
w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie dyskonta faktur,
usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie fakto‑
ringu, usługi w zakresie faktoringu faktur, usługi w zakresie finanso‑
wania i pożyczek, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), usługi w zakresie
gwarancji umów, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń,
usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie informacji
kredytowej, usługi w zakresie informacji finansowych związane
z osobami fizycznymi, usługi w zakresie informacji finansowej zwią‑
zane z rynkami obligacji, usługi w zakresie informacji giełdowych,
usługi w zakresie informacji finansowych dla banków dostarczane
przez sieci komputerowe i przekaz satelitarny, usługi w zakresie in‑
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formacji finansowych dla instytucji finansowych dostarczane za po‑
średnictwem sieci komputerowych i przekazu satelitarnego, usługi
w zakresie informacji finansowych w odniesieniu do skradzionych
kart kredytowych, usługi w zakresie inwestowania w papiery warto‑
ściowe na rzecz inwestorów indywidualnych, usługi w zakresie inwe‑
stowania środków pieniężnych, usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, usługi
w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w zakresie kapi‑
tału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, usługi w zakresie kart
bankowych, usługi w zakresie kart rabatowych na cele kulturalne dla
młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne
dla młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele podróż‑
nicze dla młodych ludzi, usługi w zakresie konsolidacji środków pie‑
niężnych, usługi w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem
przewozu towarów, usługi w zakresie kont inwestycyjnych, usługi
w zakresie korporacyjnych funduszy powierniczych, usługi w zakre‑
sie krajowych przelewów pieniędzy, usługi w zakresie kredytów fi‑
nansowych, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, usługi w za‑
kresie kredytów finansowych na rzecz eksporterów, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachun‑
ków, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków na zo‑
bowiązania, usługi w zakresie obligacji, usługi w zakresie obrotu in‑
strumentami pochodnymi, usługi w zakresie obrotu finansowego,
usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie oceny zdolno‑
ści kredytowej, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomo‑
ści, usługi w zakresie odzyskiwania posiadania, usługi w zakresie
opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową, usłu‑
gi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w za‑
kresie organizowania kredytów, usługi w zakresie organizowania
ubezpieczenia, usługi w zakresie papierów wartościowych związane
z restrukturyzacją kapitału, usługi w zakresie planowania finansów
osobistych, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w za‑
kresie płatności zdalnych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart
kredytowych, usługi w zakresie płatności za pomocą kart debeto‑
wych, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
[usługi finansowe], usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi
w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokie‑
go ryzyka, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie przechowywania depozytów, usługi w zakresie przeka‑
zów pieniężnych, usługi w zakresie przelewów pieniędzy elektro‑
nicznych, usługi w zakresie przelewów pieniężnych, usługi w zakre‑
sie przesyłania pieniędzy, usługi w zakresie przyznawania kredytów,
usługi w zakresie przyjmowania depozytów, usługi w zakresie punk‑
towej oceny kredytowej, usługi w zakresie rachunków bieżących,
usługi w zakresie rachunków debetowych, usługi w zakresie rachun‑
ków bankowych, usługi w zakresie ratingu kredytowego, usługi w za‑
kresie realizacji czeków, usługi w zakresie regulowania rachunków,
usługi w zakresie rent rocznych, usługi w zakresie renty hipotecznej,
usługi w zakresie rozchodów kasowych, usługi w zakresie rynków
transakcji terminowych, usługi w zakresie ściągania długów, usługi
w zakresie sponsoringu finansowego, usługi w zakresie subskrybo‑
wania udziałów, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi
w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi w zakresie transakcji
monetarnych, usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, usłu‑
gi w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi w zakresie ubezpieczenia
przyczep turystycznych, usługi w zakresie ubezpieczania nierucho‑
mości, usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w za‑
kresie ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie ubezpieczeń w po‑
dróży, usługi w zakresie ubezpieczania złota lub srebra w sztabkach,
usługi w zakresie udziału w kapitale zakładowym spółki, usługi w za‑
kresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, usługi w za‑
kresie ustanawiania funduszy powierniczych, usługi w zakresie wali‑
dacji kart debetowych, usługi w zakresie weryfikacji czeków, usługi
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, usługi w za‑
kresie wycen, usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyceny
finansowej, usługi w zakresie wymiany środków pieniężnych, usługi
w zakresie wypłaty gotówki, usługi w zakresie wypłaty gotówki [uru‑
chamiane kartą], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji finanso‑
wych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie zarządzania
inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w za‑
kresie zarządzania inwestycjami finansowym, usługi w zakresie za‑
rządzania zasobami gotówkowymi, usługi w zakresie zarządzania fi‑
nansami dotyczące szpitali, usługi w zakresie zarządzania długami,
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usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie
zarządzania aktywami, usługi w zakresie zarządzania kartami kredy‑
towymi, usługi w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w za‑
kresie zawierania ubezpieczeń dla firm, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń biznesowych, usługi w zakresie zawierania ubezpie‑
czeń, usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, usługi walutowe, usługi
weryfikacji kredytów biznesowych, usługi wycen czeków, usługi wy‑
ceny antyków [ocena], usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyce‑
ny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych,
usługi wyceny produktów numizmatycznych, usługi wyceny, uregu‑
lowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wyda‑
wania czeków podróżnych, usługi wymiany finansowej, usługi wy‑
miany walut, usługi wymiany towarów, usługi wymiany walut
i doradztwo, usługi wymiany związane z handlem towarami, usługi
wymiany związane z handlem kontraktami terminowymi typu futu‑
res, usługi wymiany związane z handlem opcjami, usługi wynajmu
mieszkań, usługi wystawiania hipotek, usługi z zakresu transakcji fi‑
nansowych dotyczących stóp oprocentowania, usług zabezpiecza‑
nia i rejestrowania kart kredytowych, usługi zabezpieczania w zakre‑
sie gwarantowania pożyczek, usługi zarządzania emeryturami,
usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowy‑
mi, usługi zarządzania finansowego związane z władzami lokalnymi,
usługi zarządzania finansowego związane z domami emerytalnymi,
usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji opiekuńczych,
usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych,
usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dla rekon‑
walescentów, usługi zarządzania finansowego związane z instytucja‑
mi dentystycznymi, usługi zarządzania finansami świadczone za po‑
średnictwem Internetu, usługi zarządzania funduszami powierniczymi
na rzecz klientów prywatnych, usługi zarządzania inwestycjami w za‑
kresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarzą‑
dzania kredytami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym doty‑
czące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieru‑
chomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym związane z rolnictwem, usługi zarządzania nierucho‑
mościami, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie time‑
sharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiek‑
tami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowym, usługi zarządzania nieruchomo‑
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nie‑
ruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządza‑
nia nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo‑
wych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz‑
kaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kom‑
pleksów budynków, usługi zarządzana ubezpieczeniami, usługi
zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, usługi
zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi zbierania fun‑
duszy na cele dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele poli‑
tyczne, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfun‑
ding, usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe
zamieszkanie], usługi związane z bankomatami [ATM], usługi związa‑
ne z bankowymi kartami czekowymi, usługi związane z deponowa‑
niem papierów wartościowych, usługi związane z dokonywaniem
transakcji finansowych, usługi związane z funduszami emerytalnymi,
usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody , usłu‑
gi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, usługi związane z karta‑
mi kredytowymi i gotówkowymi, usługi związane z kartami gotów‑
kowymi, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, usługi związane z niewypłacalnością [finanse], usługi
związane z niewypłacalnością, usługi związane z opodatkowaniem
płac, usługi związane z oszczędnościami i pożyczkami, usługi związa‑
ne z podatkami [nie księgowość], usługi związane z programami
gwarancyjnymi, usługi związane z prowadzeniem maklerskich ra‑
chunków papierów wartościowych, usługi związane z przetwarza‑
niem transakcji kartami kredytowymi, usługi związane z rachunkiem
bieżącym, usługi związane z rachunkami oszczędnościowymi, usługi
związane z transakcjami finansowymi, usługi związane z rachunkami
bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, usługi związane
z upadłością, usługi związane z ważnością karty kredytowej, usługi
związane z zarządzaniem funduszami, usługi związane ze współwła‑
snością nieruchomości, ustalanie umów kredytowych w odniesieniu
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do hipotecznych listów zastawnych, utrzymywanie depozytowych
kont hipotecznych, utrzymywanie kont depozytowych w celach in‑
westycyjnych, vouchery na obiad (wydawanie-), walutowe operacje
monetarne, weryfikacja czeków, weryfikacja euroczeków, windyka‑
cja, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności
i odzyskiwanie długów, wybór i nabywanie nieruchomości [w imie‑
niu osób trzecich], wycena aktywów [finansowa], wycena antyków,
wycena biżuterii, wycena biżuterii [przeprowadzanie wycen], wyce‑
na budynków, wycena diamentów, wycena diamentów, kamieni szla‑
chetnych i metali szlachetnych, wycena dóbr osobistych na rzecz in‑
nych, wycena drewna na pniu [usługi finansowe-], wycena dzieł
sztuki, wycena dzieł sztuki [szacowanie], wycena finansowa majątku
osobistego i nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, ban‑
kowość, nieruchomości], wycena finansowa związana z kosztami
ogrzewania, wycena finansowa wełny, wycena i oszacowanie warto‑
ści majątku, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena
jachtów, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena kamieni
szlachetnych i półszlachetnych, wycena kapitału akcyjnego, wycena
kamieni szlachetnych, wycena ładunków w celach ubezpieczenio‑
wych, wycena ładunków i towarów, wycena majątku, wycena mająt‑
ku rolnego, wycena majątku ruchomego, wycena metali szlachet‑
nych, wycena monet, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości
[finansowa], wycena obrazów, wycena [oszacowanie] antyków, wyce‑
na [oszacowanie] znaczków, wycena roszczeń ubezpieczeniowych,
wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena rzemiosła artystycznego,
wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych, wycena urządzeń mecha‑
nicznych, wycena udanych samochodów, wycena w kwestiach ma‑
jątku nieruchomego, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena
znaczków, wycena związana z ekspertyzą budynków, wycena zwią‑
zana z projektowaniem budynków, wyceny dla celów ubezpiecze‑
niowych, wyceny finansowe, wyceny finansowe dla celów ubezpie‑
czenia, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny
finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograni‑
czonej, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny firm w zakresie
ocen kondycji finansowych, wyceny fiskalne, wyceny i analizy finan‑
sowe, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wy‑
ceny portfeli papierów wartościowych, wyceny roszczeń ubezpie‑
czeniowych dla własności osobistych, wyceny towarów, wydawanie
akredytyw i certyfikatów depozytowych, wydawanie bonów warto‑
ściowych w związku z programami lojalnościowymi, wydawanie bo‑
nów używanych jako pieniądze, wydawanie certyfikatów upominko‑
wych które mogą być zrealizowane poprzez wymianę na towary lub
usługi, wydawanie czeków bankowych, wydawanie kart do płatności
elektronicznych w związku z programami bonusowymi i programa‑
mi nagród, wydawanie kart kredytowych, wydawanie kart przedpła‑
conych i bonów, wydawanie kart telefonicznych, wydawanie płatni‑
czych czeków upominkowych, wydawanie kuponów rabatowych,
wydawanie płatniczych kart upominkowych, wykup czeków podróż‑
nych, wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, wymiana cze‑
ków na gotówkę, wymiana finansowa, wymiana i przelew środków
pieniężnych, wymiana kontraktów na akcje, wymiana towarów, wy‑
miana walut [kantory], wymiana walutowa, wynajem bankomatów,
wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wyna‑
jęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem maszyn do liczenia i sortowania monet,
wynajem maszyn do liczenia i sortowania banknotów, wynajem ma‑
szyn do liczenia i sortowania pieniędzy, wynajem maszyn do liczenia
lub sortowania banknotów i monet, wynajem maszyn liczących
banknoty i monety, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicz‑
nej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biuro‑
wych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem pomieszczeń biu‑
rowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawo‑
wych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie cen‑
trów handlowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru‑
chomości], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wypłata gotówki, wypłata gotówki przeprowadzana przez klienta,
wypożyczanie bankomatów, wyrównanie strat, wystawianie akredy‑
tyw dokumentowych, wystawianie czeków podróżnych, wystawia‑
nie gwarancji, wystawianie listów zastawnych, wystawianie wycią‑
gów z konta, zabezpieczanie funduszy, zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, zabezpieczone pożyczki
udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, za‑
bezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień
umów dzierżawy pojazdów silnikowych, zakłady dotyczące spre‑
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adów finansowych, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinan‑
sowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, zakwa‑
terowanie (zapewnienie stałego-), zamiana dzierżawy na zbywalny
papier wartościowy, zapewnianie dziesięcioletnich polis ubezpiecze‑
niowych, zapewnianie finansowania, zapewnianie finansowania
handlu, zapewnianie finansowania wyposażenia, zapewnianie finan‑
sowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działal‑
ność, zapewnianie funduszy hipotecznych, zapewnianie funduszy
na sprzedaż ratalną, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silni‑
kowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, zapewnianie inwestycyjnych planów oszczęd‑
nościowych, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie kart
kredytowych, zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, zapew‑
nianie list kursów walutowych, zapewnianie ochrony finansowej
od ryzyka wymiany walut, zapewnianie planów emerytalnych, za‑
pewnianie pożyczek ratalnych, zapewnianie środków finansowych
na sprzedaż i kupno łodzi, zapewnianie środków finansowych na roz‑
wój nieruchomości, zapewnianie środków pieniężnych na zakup po‑
jazdów silnikowych, zapewnianie stałego zamieszkania, zapewnia‑
nie stałego zakwaterowania, zapewnianie szybkich wypłat
gotówkowych, zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, za‑
pewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, zapewnienie finansowania
w zakresie sprzedaży, zapewnienie finansowania rozbudowy nieru‑
chomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finanso‑
wania dla przedsiębiorstw, zapewnienie funduszy na pożyczki, za‑
pewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów, zarząd
powierniczy, zapytania i konsultacje kredytowe, zarządzania finanso‑
we zbiorowymi programami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami,
zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządza‑
nie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami inwesty‑
cyjnymi, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie
budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowy‑
mi, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami dla firm, zarządza‑
nie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansowe akcjami, zarzą‑
dzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie fi‑
nansowe funduszami emerytalnymi, zarządzanie finansowe fundu‑
szami powierniczymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania
budynków, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie finansowe planami emerytalny‑
mi pracowników, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi,
zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie
finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe rachunka‑
mi pieniężnymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, za‑
rządzanie finansowe udziałami w innych firmach, zarządzanie finan‑
sowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału
rozwojowego, zarządzanie finansowe w zakresie kont udziałowych,
zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie fi‑
nansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami dla
klientów prywatnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, za‑
rządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie fun‑
duszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu offshore, za‑
rządzanie funduszem, zarządzanie funduszem hedgingowym,
zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie
funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie gruntami, za‑
rządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zarządzanie in‑
westycjami, zarządzanie inwestycjami dla klubów i towarzystw wza‑
jemnych, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, zarządzanie
inwestycjami i dystrybucja zmiennych rent, zarządzanie inwestycja‑
mi w nieruchomości, zarządzanie inwestycjami emerytalnymi, zarzą‑
dzanie inwestycjami funduszy emerytalnych, zarządzanie inwesty‑
cjami w akcje, zarządzanie kapitałem, zarządzanie kapitałem
wysokiego ryzyka, zarządzanie kasą zapomogową, zarządzanie kre‑
dytami eksportowymi, zarządzanie lokatami niemieszkalnymi, zarzą‑
dzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieru‑
chomościami, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie
papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, zarządzanie pla‑
nami emerytalnymi, zarządzanie portfelami papierów wartościo‑
wych, zarządzanie portfelami ubezpieczeń, zarządzanie portfelem,
zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem inwesty‑
cyjnym, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie portfe‑
lem papierów wartościowych, zarządzanie portfelem udziałów, za‑
rządzanie portfelem zbywalnych papierów wartościowych,
zarządzanie postanowieniami finansowymi, zarządzanie powierni‑
cze, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie powiernicze
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nieruchomościami, zarządzanie programami akcjonariatu prywatne‑
go, zarządzanie programami społecznych świadczeń pracowniczych,
zarządzanie ryzykiem cenowym, zarządzanie ryzykiem finansowym,
zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem
kontrahentów, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp
procentowych, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie udziałami, zarządzanie
usługami w zakresie kart obciążeniowych, zarządzanie w zakresie re‑
gulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie zasobami gotów‑
kowymi, zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi, zarzą‑
dzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzenie funduszem kapitałowym,
zaspokajanie roszczeń z tytułu umów reasekuracji, zastawianie pa‑
pierów wartościowych pod hipotekę, zautomatyzowane pośrednic‑
two w obrocie papierami wartościowymi, zautomatyzowane usługi
bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych,
zautomatyzowane usługi bankowe, zautomatyzowane usługi ban‑
kowe związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
zautomatyzowane usługi izb rozliczeniowych, zautomatyzowane
usługi płatnicze, zautomatyzowane usługi w zakresie obrotu papie‑
rami wartościowymi, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawie‑
ranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie
ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzyto‑
wych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpo‑
wiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych in‑
nych niż na życie, zbieranie funduszy, zbieranie funduszy w celach
finansowych, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożno‑
ści i zapobieganie katastrofom, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi‑
nansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiorki funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki (organizacja-), 38 agencje informacyj‑
ne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów
telekomunikacyjnych, bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna
transmisja danych, dźwięków lub obrazów, bezprzewodowa elektro‑
niczna transmisja faksymile, bezprzewodowa transmisja elektronicz‑
na sygnałów głosowych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie
programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyła‑
nie danych, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, 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 cyfro‑
wego 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 telekomunika‑
cjach, dostarczanie informacji z książek telefonicznych w celu umożli‑
wienia połączeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji z ksią‑
żek telefonicznych dla abonentów, dostarczanie informacji z książek
telefonicznych, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomuni‑
kacji, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie ra‑
portów dotyczących łączności, dostarczanie wiadomości i danych
w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za po‑
średnictwem 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 audiowizu‑
alnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Interne‑
tu, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], dzierża‑
wa łączy telefonicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych,
dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci kompute‑
rowych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa mega‑
fonów, dzierżawa obwodów telefonicznych, dzierżawa pojemności
satelitarnej, dzierżawa sprzętu do przywoływania, elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputero‑
wych, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja wia‑
domości i danych, elektroniczna transmisję poczty i wiadomości,
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali
komputerowych i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmi‑
sja instrukcji, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiado‑
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mości i danych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i doku‑
mentów, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana
danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośred‑
nictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczne przekazywanie
wiadomości, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów interne‑
towych, elektroniczne przesyłane 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 ilu‑
stracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne tablice ogło‑
szeń, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, elektryczna
transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania
danych, w tym w ramach Internetu, emisja abonowanych progra‑
mów telewizyjnych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emi‑
sja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view],
emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów te‑
lewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewi‑
zyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprze‑
wodowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja
radiowa, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emitowanie filmów
kinowych za pośrednictwem satelitów, emitowanie filmów kinowych
za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie progra‑
mów telewizji kablowej, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz‑
nościowych, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla-), infor‑
macja o łączności, informacja o telekomunikacji, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, interaktywne usługi telekomuni‑
kacyjne, interaktywne usługi teletekstowe, interaktywne usługi wi‑
deotekstowe, komórkowe usługi radiotelefoniczne, komputerowa
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu
lub terminali, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i ob‑
razów, komputerowe przesyłanie danych, komunikacja danych dro‑
gą radiową, komunikacja drogą radiową, komunikacja elektroniczna
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, komunikacja pomiędzy komputerami, komu‑
nikacja przez dalekopis, komunikacja przez międzynarodowe sieci
telekomunikacyjne, komunikacja przez sieci elektroniczne, komuni‑
kacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez telefony komór‑
kowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja
przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub sate‑
litę, komunikacja radiowa, komunikacja telegraficzna, komunikacja
telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu wymiany danych
w formie elektronicznej, komunikacja za pomocą fal elektromagne‑
tycznych, komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej,
komunikacja za pomocą środków elektronicznych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, komunikacja za po‑
średnictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych,
komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja za po‑
średnictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic‑
twem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], konsultacje w zakresie
sieci przesyłu danych, komunikacja za pośrednictwem systemu inte‑
raktywnych odpowiedzi głosowych [IVR], łączność faksowa, łączność
komputerowa do przesyłania informacji, łączność poprzez sieci kom‑
puterowe i dostęp do Internetu, łączność poprzez terminale kompu‑
terowe, łączność przez telefony komórkowe, łączność przez tele‑
gram, łączność telegraficzna, łączność za pomocą komputera,
łączność za pomocą telefonii mobilnej, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, łączność za pośrednictwem światowej sieci kompute‑
rowej lub Internetu, międzynarodowa transmisja danych, lokalne
i zamiejscowe usługi telefoniczne, międzystanowe usługi telefonicz‑
ne, międzynarodowy transfer danych, mobilna komunikacja radio‑
wa, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem In‑
ternetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie dalekopisem, nadawanie cyfrowych treści audio, nada‑
wanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja
programów telewizyjnych, nadawanie informacji finansowych przez
telewizję, nadawanie informacji finansowych przez satelitę, nadawa‑
nie informacji finansowych przez radio, nadawanie informacji za po‑
średnictwem telewizji, nadawanie muzyki, nadawanie programów
drogą radiową, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie
programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyj‑
nych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radio‑
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wych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie programów
wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nada‑
wanie programów związanych z telezakupami, nadawanie progra‑
mów za pośrednictwem Internetu, nadawanie symultaniczne telewi‑
zji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu
i sieci bezprzewodowych, nadawanie telegramów, nadawanie tele‑
wizji 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 przesyłanie elektronicznych wiadomości, odbieranie i dostarczanie
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i transmi‑
sja wiadomości, odbiór programów telewizyjnych do dalszej trans‑
misji dla abonentów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową lub bazami danych, oferowanie połą‑
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, pakieto‑
wa transmisja danych i obrazów, poczta elektroniczna, poczta elek‑
troniczna i skrzynki pocztowe, podcasting, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług
komunikacyjnych telewizji kablowej, programy telewizyjne (transmi‑
sja-), przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie
danych przez telefon, przekazywane danych za pomocą telekomuni‑
kacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po‑
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie in‑
formacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji dro‑
gą telewizyjną, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pomocą radia,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, przekazywanie rozmów telefonicznych, przekazywanie
wiadomości za pomocą komputerów, przekierowanie wszelkiego ro‑
dzaju 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, przesyła‑
nie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obra‑
zów za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych
za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie danych za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie dokumentów faksem,
przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie fak‑
sów, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą
online, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informa‑
cji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, przesyłanie
informacji przez dalekopisy, przesyłanie informacji przez sieci kom‑
puterowe, przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub ka‑
blowe, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych
i międzynarodowych, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu,
przez satelitę, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicz‑
nej, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośred‑
nictwem środków elektronicznych], przesyłanie komunikatów o za‑
grożeniu [za pośrednictwem środków elektronicznych], przesyłanie
on-line kartek z życzeniami, przesyłanie oprogramowania do roz‑
rywki interaktywnej, przesyłane poczty elektronicznej [usługi w za‑
kresie danych związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie skom‑
puteryzowanych dokumentów, przesyłanie tekstu za pomocą ekranu
telewizyjnego, przesyłanie telegramów, przesyłanie [transmisja] wia‑
domości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem sa‑
telity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiado‑
mości, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu,
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (web messa‑
ging), przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomo‑
ści za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie zakodowanych wiadomo‑
ści i obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla flory‑
stów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy,
przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przydzielanie dostępu
do baz danych w Internecie, przydzielanie dostępu do Internetu,
przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przydzielanie dostępu do światowych sieci komputerowych, przy‑
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dzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, przywoływanie dro‑
gą radiową, radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, radiotelegra‑
ficzne usługi komunikacyjne, radiowa łączność ruchoma, radiowe
usługi informacyjne, radiowe usługi przywoławcze, retransmisja ob‑
razów za pomocą satelity, retransmisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, rozpowszechnianie progra‑
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, retransmisja wiadomo‑
ści [elektroniczna], rozpowszechnianie programów telewizyjnych
przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z od‑
biornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyj‑
nych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, satelitarna trans‑
misja 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 wykorzysta‑
nie kart telefonicznych lub kart debetowych, świadczenie usług ko‑
munikacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności on‑
-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów
rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty elektronicznej [ema‑
il], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], świadczenie
usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej,
świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych,
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, świad‑
czenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych,
telefonia bezprzewodowa, świadczenie usług w zakresie książek te‑
lefonicznych, telefonia komórkowa, telefonia komórkowa (łącz‑
ność-), telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za po‑
średnictwem przedpłaconych kart telefonicznych, telegraficzne
usługi, telegramy (łączność za pomocą-), telegramy (przesyłanie-),
telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter‑
netowe), telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja radiowa,
telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów
telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomuni‑
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacyjne
usługi dostępowe, telekonferencje, telekonferencje audio, telekopie
(przesyłanie-), teleksowe usługi biurowe, telematyczna komunikacja
za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmi‑
sja danych i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, tele‑
transmisja radiowa droga kablową, telewizja kablowa nadająca infor‑
macje, telewizyjnych (transmisja programów-), transfer cyfrowy
danych, transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą ra‑
diową, transfer informacji za pośrednictwem telefonu, transfer stru‑
mieniowy danych, transmisja audio, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, trans‑
misja danych drogą kablową, transmisja danych, dźwięków i obra‑
zów za pośrednictwem satelitów, transmisja danych i informacji
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych,
transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych lub obra‑
zów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero‑
wej lub Internetu, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmi‑
sja danych przez Internet, transmisja danych przez dalekopis,
transmisja danych przez komputery, transmisja danych przez mikro‑
fale, 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 da‑
nych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą
środków elektronicznych, transmisja danych za pomocą satelitów
komunikacyjnych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowi‑
zualnych, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicz‑
nej, transmisja danych za pośrednictwem linii ISDN, transmisja da‑
nych za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki
elektroniczne, transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity,
transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja dźwięku i obrazu dro‑
gą satelitarną, transmisja dźwięku przez satelitę, transmisja dźwięku
przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku, wideo i informacji,
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multi‑
medialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych,
transmisja filmów wideo, transmisja i dystrybucja danych lub obra‑
zów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputero‑
wej lub Internetu, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja i od‑
biór radiowy, transmisja i odbiór wiadomości za pomoce ogólno‑
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światowych 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 roboczym,
transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmi‑
sja informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji
przez komputery przyłączone do tej samej sieci telematycznej, trans‑
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmi‑
sja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyj‑
nych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji
za pomocą dalekopisu, transmisja informacji związanych z prepara‑
tami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, transmisja interaktyw‑
nych telewizyjnych przewodników programowych, transmisja komu‑
nikatów 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 użyt‑
kownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, trans‑
misja nadawcza za pomocą satelity, transmisja nagrań dźwiękowych
lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazów drogą
satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja obrazu za po‑
średnictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja pli‑
ków danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików da‑
nych, audio, wideo i multimedialnych w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, transmisja podkastów, transmisja pro‑
gramów drogą kablową, transmisja programów drogą satelitarną,
transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja pro‑
gramów telewizyjnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów,
sygnałów i danych, transmisja radiowa informacji i innych progra‑
mów, transmisja satelitarna, transmisja satelitarna dźwięków, obra‑
zów sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów sy‑
gnałów i danych, transmisja skomputeryzowanych danych
za pomocą radia, transmisja skomputeryzowanych danych drogą te‑
lewizyjną, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materia‑
łów dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów
wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wi‑
deo w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet,
transmisja sygnałów zawierających dźwięk obraz i dane, transmisja
sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów te‑
lekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja telegra‑
mów, transmisja telewizji kablowych, transmisja treści audio i wideo
za pośrednictwem satelity, transmisja treści audio i wideo za pośred‑
nictwem linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem
sieci komputerowych, transmisja treści generowanych przez użytkow‑
nika za pośrednictwem Internetu, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfro‑
wych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Inter‑
netu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i obrazów,
transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości przez te‑
lefaks, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, transmisja wia‑
domości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisja
wiadomości za pomocą teleksu, transmisja wideo na żądanie, trans‑
misja wizji za pomocą satelity, transmisja za pośrednictwem teleksu,
transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisje audycji telewi‑
zyjnych, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Inter‑
necie [kamery internetowe], transmisje radiowe i telewizyjne, w tym
również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, udostępnia‑
nie czasu antenowego do celów komunikacyjnych, udostępnianie
elektronicznych połączeń wideo, udostępnianie elektronicznych łą‑
czy dźwiękowych, udostępnianie forów internetowych online, udo‑
stępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, udostępnia‑
nie instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji
telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie instala‑
cji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie inter‑
netowego forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowej bazy
danych, udostępnianie łączności radiowej, udostępnianie łączności
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za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, udostępnianie linii do cza‑
tów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie linii telefonicznych
typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka rozmów jednocze‑
śnie], udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji, udo‑
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnia‑
nie 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 przesy‑
łania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnia‑
nie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społeczno‑
ściowych, udostępniania pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych ta‑
blic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow‑
nikami komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem lub bazami danych, udostępnianie pokojów rozmów
[chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści
multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie sprzętu
do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, udostępnianie
sprzętu do nadawania drogą radiową poza studiem, udostępnianie
sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie szerokopasmowych łą‑
czy telekomunikacyjnych, udostępniane urządzeń do transmisji i od‑
bioru drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych
do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącz‑
nościowych drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych
za pomocą satelitów radiowych, udostępnianie urządzeń łącznościo‑
wych do wymiany danych cyfrowych, udostępnianie urządzeń łącz‑
nościowych drogą kablową, udostępnianie urządzeń transmisyjnych
umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, udostępnia‑
nie usług czatu głosowego, udostępnianie usług wirtualnej sieci pry‑
watnej [VPN], udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywi‑
stym, udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informa‑
cyjnej wielu użytkownikom, udzielanie dostępu do telewizji interne‑
towej, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, udzielanie
informacji o emisji radiowej, udzielanie informacji o nadawaniu tele‑
wizji kablowej, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, udziela‑
nie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową, udziela‑
nie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami,
umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomu‑
nikacyjnej, umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci
komputerowej, umożliwianie łączności telegraficznej, usługa łączno‑
ści elektronicznej za pomocą komputera, usługi agencji prasowej
[komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych
[przesyłanie wiadomości], usługi agencji prasowych w zakresie trans‑
misji elektronicznej, usługi automatycznego odbierania telefonu,
usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi
agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi bezprzewodo‑
wego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej
poczty głosowej, usługi bezprzewodowych central PBX, usługi cen‑
trali abonenckiej, usługi centrali telefonicznych, usługi charytatyw‑
ne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi chat roomów, usłu‑
gi chatroomów, usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo,
usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze doty‑
czące sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze i konsultacyjne
związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bez‑
przewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicz‑
nej, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi dostaw‑
ców internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych (ISP),
usług dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej
sieci komputerowej, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doty‑
czące bramek telekomunikacyjnych, usługi elektronicznej agencji
prasowe, usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi elektro‑
nicznej transmisji danych, usługi elektronicznej transmisji głosu,
usługi elektronicznej transmisji instrukcji, usługi elektronicznej wy‑
miany danych, usługi emisji radiowej telewizyjnej i kablowej, usługi
emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, usługi emisji sa‑
telitarnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi emisji satelitar‑
nej w zakresie rozrywki, usługi emisji telewizyjnej w telefonach ko‑
mórkowych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi faksowe, usługi emisyjne w za‑
kresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi gro‑
madzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne doradcze
i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne do‑
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tyczące nadawania programów, usługi informacyjne dotyczące sieci
łączności elektronicznej, usługi informacyjne dotyczące telekomuni‑
kacji, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunika‑
cyjnych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją,
usługi komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodowej, usłu‑
gi 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 te‑
legraficznej, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników bizne‑
sowych, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie go‑
rących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi komunikacji
telegramowi, usługi komunikacji telematycznej, usługi komunikacyj‑
ne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne miano‑
wicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy
użytkownikami komputerów, usługi komunikacyjne między kompu‑
terami dla branży piwowarskiej, usługi komunikacyjne przez daleko‑
pisy, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi
komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi komunika‑
cyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elek‑
tronicznych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej trans‑
misji obrazów, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi ko‑
munikacyjne w zakresie telefonii zamiejscowej, usługi komunikacyj‑
ne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi konferencji siecio‑
wych, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi kon‑
trolowania rozmów telefonicznych, usługi krótkich wiadomości tek‑
stowych [SMS], usługi łączności, usługi łączności audiowizualnej,
usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektronicznej dla instytu‑
cji finansowych, usługi łączności elektronicznej, usługi łączności
elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, usługi łączności
elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej do trans‑
misji za pośrednictwem anten, usługi łączności elektronicznej w za‑
kresie przygotowywania informacji finansowych, usługi łączności
elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi łącz‑
ności i transmisji za pomocą telefaksu, usługi łączności kablowej,
usługi łączności komputerowej, usługi łączności między komputera‑
mi, usługi łączności on-line, usługi łączności radiowej, usługi łączno‑
ści satelitarnej, usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączno‑
ści świadczone w internecie, usługi łączności telefonicznej
w samochodach, usługi łączności telefonii komórkowej, usługi łącz‑
ności telegraficznej, usługi łączności (telegramy-), usługi łączności
umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie
dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach, usługi łączności
w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi łącznościowe wy‑
korzystujące częstotliwość radiową, usługi nadawania drogą kablo‑
wą i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, usługi
nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawcze, usługi na‑
grywania rozmów telefonicznych, usługi natychmiastowego przesy‑
łania wiadomości elektronicznych, usługi on-line, mianowicie prze‑
syłanie wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu
i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej i przesy‑
łania wiadomości, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych,
usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty
elektronicznej i transmisji faksów, usługi poczty elektronicznej, usłu‑
gi poczty głosowej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów
społecznościowych, usługi połączeń internetowych dla klientów in‑
dywidualnych i jednostek gospodarczych, usługi prowadzenia kon‑
ferencji telefonicznych, usługi prowadzenia wideokonferencji sateli‑
tarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi przekierowywania
rozmów telefonicznych, usługi przesyłania danych dostępne za po‑
mocą kodu dostępu, usługi przesyłania danych komputerowych,
usługi przesyłania danych, usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą hasła, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
przesyłania głosu, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usłu‑
gi przesyłania wiadomości online, usługi przesyłania wiadomości,
usług przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, usługi prze‑
syłania zdjęć, usługi przesyłu danych, usługi przywoławcze, usługi
przywoławcze przez telefon, usługi przywoławcze radiowe/telefo‑
niczne, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej], usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi
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radiokomunikacji wąskopasmowej, usługi radiowej telefonii komór‑
kowej, usługi radiowo-telefaksowe, usługi sieci komunikacji radio‑
wej, usługi sieci radiowo-telefonicznych na morzu, usługi sieci tele‑
komunikacyjnych, usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN)
[komunikacja], usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi
światłowodowej telekomunikacji, usługi telefaksowe, usługi telefo‑
niczne, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telefonii i te‑
lefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii kom‑
puterowej, usługi telefonii międzynarodowej, usługi telegraficzne,
usługi telegrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące
informacje, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią,
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacji za po‑
średnictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne związane
z transmisja informacji faksem, usługi telekomunikacyjne, usługi te‑
lekomunikacyjne w zakresie składu tekstu, usługi telekomunikacyj‑
ne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodo‑
wej, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi telekomunika‑
cyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne,
mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych
od telemarketerów i zapobieganie im, usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomuni‑
kacyjne mianowicie usługi ISDN [sieci cyfrowej usług zintegrowa‑
nych], usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z ban‑
ków danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami
finansowymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci
światłowodowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewnia‑
nia dostępu do komputerowych baz danych, usługi telekomunika‑
cyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne
w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem
satelity, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji
osobistej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi tele‑
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali in‑
ternetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic‑
twem platform i portali w internecie innych mediach, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet,
usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi telematyczne, usługi telematyczne dostęp‑
ne poprzez hasło, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi
telewizji kablowe, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji
cyfrowej, usługi transmisji danych, usługi transmisji danych przez sie‑
ci telekomunikacyjne, usługi transmisji danych pomiędzy systemami
komputerowymi połączonymi w sieć, usługi transmisji drogą sateli‑
tarną i kablową, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyj‑
nej, usługi transmisji faksów, usługi transmisji głosu i danych, usługi
transmisji kablowej, usługi transmisji komputerowej, usługi transmi‑
sji programów telewizyjnych za opłatą (pay per view), usługi transmi‑
sji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi
transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi transmi‑
syjne, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], usługi trasowa‑
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie bez‑
przewodowej poczty faksowej, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji głosu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania doku‑
mentów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie
elektronicznej transmisji, usługi w zakresie elektronicznej transmisji
informacji, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi
w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakre‑
sie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie komunikacji interak‑
tywnej, usługi w zakresie łączności ruchomej, usługi w zakresie od‑
twarzania wiadomości głosowych, usługi w zakresie podziału czasu
w korzystaniu z aparatury łącznościowej, usługi w zakresie poucze‑
nia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomuni‑
kacji, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, usługi
w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi w zakre‑
sie przekazywania wiadomości, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości
przez telefon, usługi w zakresie przesyłania elektronicznych wiado‑
mości głosowych, usługi w zakresie przesyłania i odbioru faksów,
usługi w zakresie rozmów międzymiastowych i międzynarodowych,
usługi w zakresie przesyłania wiadomość wideo, usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, usługi w zakresie telefonii inter‑
netowej, usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem
sieci cyfrowych, usługi w zakresie transmisji danych przez sieci tele‑
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matyczne, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowi‑
zualny przekaz kierunkowy], usługi w zakresie transmisji i odbioru
danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usług, w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie transmisji da‑
nych o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie wiadomości głosowych, usługi w zakresie wide‑
okonferencji, usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowa‑
nia wiadomości elektronicznych, usługi wiadomości tekstowych,
usługi wideo-komunikacyjne, usługi wideokonferencji, usługi wide‑
otekstowe, usługi wideotelefoniczne, usługi wybierania numeru
za pomocą głosu, usługi wypożyczania telefonów, usług wysyłania
wideo, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, użytkowanie anten odbiorni‑
ków naziemno-satelitarnych, usługi związane z taśmami wyświetla‑
jącymi tekst, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, użytkowanie przekaźni‑
ków telewizyjnych typu ziemia-satelita, użytkowanie satelitów tele‑
komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowa‑
nie systemów komunikacji komórkowej, użytkowanie systemów
komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie syste‑
mów łączności elektronicznej, użytkowanie systemów przywoław‑
czych, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, użytkowanie syste‑
mów telewizji kablowej, użytkowanie urządzeń do transmisji, we‑
wnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektroniczne, wi‑
deokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane
poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagana kompute‑
rowo transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo
transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagane komputero‑
wo przesyłanie wiadomości i obrazów, wspomagane komputerowo
przesyłanie obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie wia‑
domości, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości
za pomocą transmisji komputerowej, wynajem aparatury nadawczej
do emisji poza studiem, wynajem aparatury sygnalizacyjnej, wyna‑
jem automatycznych sekretarek, wynajem czasu dostępu do kompu‑
terowych baz danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz da‑
nych, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem
dekoderów sygnału, wynajem dekoderów sygnału [do użytku w ko‑
munikacji], wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku w ko‑
munikacji], wynajem modemów, wynajem odbiorczych anten sateli‑
tarnych, wynajem pagerów radiowych, wynajem skrzynek poczty
elektronicznej, wynajem sprzętu do łączności radiowej, wynajem
sprzętu do telewizji kablowej, wynajem sprzętu do transmisji obra‑
zów, wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, wynajem
sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu komunikacji ko‑
mórkowej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem syste‑
mów łączności bezprzewodowej, wynajem systemów transmisji sy‑
gnałów mikrofalowych, wynajem telefaksów, wynajem urządzeń
do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń do przechowywa‑
nia wiadomości, wynajem urządzeń do transmisji radiowej, wynajem
urządzeń i przyrządów do teleprzetwarzania, wynajem urządzeń te‑
lekomunikacyjnych, wynajem urządzeń radionadawczych, wynaj‑
mowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wynaj‑
mowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych,
wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wypoży‑
czanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie aparatury teleko‑
munikacyjnej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie
faksów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie kom‑
puterowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie
megafonów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie obiektów
i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wypożyczanie przyrządów
łącznościowych, wypożyczanie radiotelefonów, wypożyczanie sprzę‑
tu do nadawania telewizji, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komuni‑
kacyjnych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie sprzętu
radiowego, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym tele‑
fonów i urządzeń faksujących, wypożyczanie systemów komunikacyj‑
nych, wypożyczanie telefaksowych aparatów nadawczo-odbior‑
czych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie telefonów
komórkowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożycza‑
nie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łącz‑
ność z sieciami, wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, wypoży‑
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czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń
służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, wypożyczanie ze‑
stawów do nadawania satelitarnego, wysyłanie i odbieranie elektro‑
nicznych wiadomości, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie
wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie do‑
stępu do baz danych online, wzajemna komunikacja komputerowa,
zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych,
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostę‑
pu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie
w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu
do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do da‑
nych w sieciach komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do danych
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicz‑
nych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapew‑
nianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie do‑
stępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz
danych, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu]
w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dysku‑
syjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapew‑
niane dostępu do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie dostępu
do Internetu, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem
sieci danych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów roz‑
mów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do informacji
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu i in‑
nych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do interneto‑
wych linii czatowych, zapewnianie dostępu do kanałów telekomuni‑
kacyjnych w zakresie usług telezakupów, zapewnianie dostępu
do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do platform
w Internecie, zapewnianie dostępu do platform internetowych
w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elek‑
tronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współ‑
dzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali inter‑
netowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, zapewnienie dostępu do portalu internetowego obej‑
mującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci kompu‑
terowych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Inter‑
netu, zapewnienie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie do‑
stępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, zapewnianie
dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie do‑
stępu do stron MP3 w Internecie, zapewnianie dostępu do stron in‑
ternetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapewnia‑
na dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania
i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do stron inter‑
netowych, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci
informacyjnej, zapewnianie dostępu do światowych sieci kompute‑
rowych i innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do świa‑
towej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu do telewizji za po‑
średnictwem dekoderów, zapewnianie dostępu do treści
multimedialnych online, zapewnianie dostępu do witryn elektro‑
nicznych, zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do witryn interneto‑
wych z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu kom‑
puterowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu
o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, za‑
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputero‑
wymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu telekomu‑
nikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za po‑
średnictwem usługi wideo na życzenie online, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udo‑
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnia‑
nie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra‑
mów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na ży‑
czenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunika‑
cyjnego do centrów serwerowych, zapewnianie dostępu użytkowni‑
kom do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnia‑
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nie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron
online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, za‑
pewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych kompute‑
rowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania szero‑
kiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych łączy danych,
zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, za‑
pewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych,
zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, zapewnia‑
nie komunikacji między komputerami, zapewnianie łączności przez
telefon, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunika‑
cyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
w kawiarniach, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z baza‑
mi danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefo‑
nicznych linii chatów, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do świa‑
towej sieci komunikacyjnej lub baz danych, zapewnianie usług w za‑
kresie łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame re‑
lay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do internetu (dostawcy usług), zapewnianie użytkownikom dostępu
do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom dostępu do informa‑
cji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform
w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Inter‑
necie, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielo‑
nego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom do‑
stępu do globalnej sieci komputerowej, zdalne transmitowanie
danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów
dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 42 administracja serwerów,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, admini‑
strowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktu‑
alizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktu‑
alizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
map morskich, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktu‑
alizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeń‑
stwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym,
aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualiza‑
cja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych do sie‑
ci komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich,
aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktuali‑
zowanie oprogramowania komputerowego, analiza drgań podczas
kruszenia, analiza chemiczna ziemi, analiza biochemiczna, analiza
bakteriologiczna, analityczne usługi laboratoryjne, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie programów
komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron inter‑
netowych, analiza farb, analiza badania biochemiczne, analiza i oce‑
na dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, analiza jakości wody w strumieniach,
analiza materiałów, analiza metalurgiczna, analiza naukowa, analiza
pól naftowych, analiza powietrza w środowisku budowlanym, anali‑
za powłok polimerowych, analiza próbek geologicznych, analiza su‑
rowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza sygnałów teleko‑
munikacyjnych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych,
analiza w zakresie biologii molekularnej, analiza wycieków ropy naf‑
towej, analiza zachowania konstrukcji budynków, analiza zachowa‑
nia środków chemicznych, analiza zachowania struktury materiałów
budowlanych, analiza zużytych olejów maszynowych, analizowanie
działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, analizy biologicz‑
ne, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów
roponośnych, analizy i badania dla prac dotyczących ropy naftowej,
analizy komputerowe, analizy laboratoryjne, analizy na rzecz badań
ropy naftowej, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy
pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych,
analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, analizy w zakresie inżynierii technologicznej,
analizy toksyczności, analizy wody, analizy wykonalności projektu,
architektura, audyt energetyczny, audyt jakości, artyści graficy (usłu‑
gi-), badania archeologiczne, badania bakteriologiczne, badania bio‑
chemiczne, badania biologiczne, badania kliniczne i badania me‑
dyczne, badania biotechnologiczne w zakresie syntezy enzymów,
badania biotechnologiczne w zakresie określania neuronalnego
przeżycia cząsteczek w modelach zwierząt, badania biotechnolo‑
giczne w zakresie inwentarza żywego, badania biotechnologiczne
w zakresie ogrodnictwa, badania biotechnologiczne, badania bio‑
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technologiczne w zakresie rolnictwa, badania biotechnologiczne
dotyczące przemysłu naftowego, badania chemiczne, badania bio‑
technologiczne dotyczące przemysłu, badania chemiczno-technolo‑
giczne, badania diagnostyczne smarów przemysłowych, badania
dotyczące architektury, badania dotyczące biotechnologii, badania
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące bu‑
dynków, badania dotyczące chemii, badania dotyczące hodowli ro‑
ślin, badania dotyczące hodowli zwierząt, badania dotyczące ho‑
dowli żywego inwentarza, badania dotyczące inspekcji żeglugi,
badania dotyczące leków, badania dotyczące maszyn przemysło‑
wych, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania dotyczące
nauki, badania dotyczące ochrony środowiska, badania dotyczące
produkcji nasion, badania dotyczące programów komputerowych,
badania dotyczące projektowania, badania dotyczące środków far‑
maceutycznych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące techno‑
logii, badania dotyczące upraw rolnych, badania dotyczące techno‑
logii budowy maszyn, badania dotyczące zasobów mineralnych, ba‑
dania genetyczne, badania geofizyczne dla przemysłu naftowego,
gazowego i górnictwa, badania geofizyczne dla przemysłu gazowni‑
czego, badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, badania geo‑
fizyczne dla przemysłu górniczego, badania geologiczne, badania
geologiczne działek budowlanych, badania hydrologiczne, badania
i analizy bakteriologiczne, badania i analizy naukowe, badania i do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i do‑
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i opracowywa‑
nie projektów technicznych, badania i opracowywanie szczepionek
i leków, badania i poszukiwania archeologiczne, badania i rozwój bio‑
chemiczny, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycz‑
nych, badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, badania i rozwój
w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i rozwój w dzie‑
dzinie mikroorganizmów i komórek, badania i rozwój w zakresie na‑
uki, badania i testy bakteriologiczne, badania inżynieryjne, badania
kliniczne, badania laboratoryjne, badania laboratoryjne dotyczące
wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, badania laboratoryjne
w dziedzinie kosmetyki, badania laboratoryjne w dziedzinie chemii,
badania łowisk, badania meteorologiczne, badania mikrobiologicz‑
ne, badania na temat środków farmaceutycznych, badania nad opro‑
gramowaniem komputerowym, badania nad procesami przemysło‑
wymi, badania nad oprzyrządowaniem, badania naukowe, badania
nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe do celów me‑
dycznych w zakresie chorób nowotworowych, badania naukowe
do celów medycznych, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe dotyczące
chemii, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe w dzie‑
dzinie medycyny społecznej, badania naukowe w dziedzinie farma‑
cji, badania naukowe w zakresie genetyki roślin, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe wspo‑
magane komputerowo, badania naukowe z zakresu biologii, badania
naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu genety‑
ki, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów,
badania podstawowe i kliniczne w dziedzinie nauki i medycyny od‑
dechowej, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, badania projektów inżynieryj‑
nych, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania
przemysłowe obiektów technicznych, badania przemysłowe wspo‑
magane komputerowo, badania przesiewowe DNA do celów badań
naukowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputero‑
wych, badania środowiska, badania techniczne, badania techniczne
dotyczące komputerów, badania techniczne w zakresie aeronautyki,
badania techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji,
badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfika‑
cyjnych, badania technologiczne, badania technologiczne związane
z przemysłem budowlanym, badania technologiczne dotyczące
komputerów, badania w dziedzinie bakteriologii, badania w dziedzi‑
nie chemii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania w dziedzi‑
nie energii, badania w dziedzinie insektycydów, badania w dziedzi‑
nie fizyki, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie
kosmetyki na rzecz osób trzecich, badania w dziedzinie kosmetyki,
badania w dziedzinie kosmetologii, badania w dziedzinie mechaniki,
badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych,
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dzie‑
dzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania
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w dziedzinie pielęgnacji włosów, badania w dziedzinie spawania, ba‑
dania w dziedzinie sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie
technologii przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie
techniki, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania
w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie tech‑
nologii komunikacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwa‑
rzania danych, badania w dziedzinie terapii genowej, badania w dzie‑
dzinie żywności, badania w zakresie bezpieczeństwa, badania
w zakresie chemikaliów wysokowartościowych, badania w zakresie
komórek macierzystych, badania w zakresie medycyny, badania
w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie
metali, badania w zakresie nowych produktów, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, badania w zakresie programowa‑
nia komputerowego, badania w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, badania w zakresie projektowania komputerów, badania
w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, badania z zakresu
chemikaliów specjalnych, badania z zakresu nauk molekularnych, ba‑
dania z zakresu analizowania odpadów, badania z zakresu skompute‑
ryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania z zakresu
upraw ogrodniczych, badania związane z demografią, badania zwią‑
zane z fizyką, badania związane z opracowywaniem sprzętu kompu‑
terowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, badania związane ze skompu‑
teryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemy‑
słowych, badania żywności, badanie jakości produktów, badanie
produktów spawanych w celu określenia trwałości, badanie produk‑
tów spawanych w celu określenia struktury, badanie produktów spa‑
wanych w celu określenia właściwości, badanie przydatności pojaz‑
dów do ruchu drogowego, badanie techniczne pojazdów, badanie
w dziedzinie zmiany klimatu, certyfikacja [kontrola jakości], certyfi‑
kowana wydajności energetycznej budynków, chmura obliczeniowa,
chemiczne badania analityczne, diagnozowanie błędów w oprogra‑
mowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, digitalizacja doku‑
mentów [skanowanie], digitalizacja dokumentów, digitalizacja
dźwięku i obrazów, doradztwo astronomiczne, doradztwo dotyczą‑
ce bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwija‑
nia systemów komputerowych, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu kompu‑
terowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramo‑
wania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo, kon‑
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
doradztwo naukowe, doradztwo projektowe, doradztwo specjali‑
styczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo techniczne, doradztwo techniczne dotyczące obsługi kom‑
puterów, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradz‑
two techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne
dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania obwo‑
dów elektronicznych, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywa‑
nia zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o śro‑
dowisku, doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii
do wytwarzania obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne
w zakresie zapobiegania pożarom, doradztwo techniczne w zakresie
produkcji półprzewodników, doradztwo techniczne w zakresie ba‑
dań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, doradztwo
techniczne w zakresie szkód spowodowanych skażeniem, doradz‑
two techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artyku‑
łów spożywczych i suplementów diety, doradztwo techniczne w za‑
kresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania
danych, doradztwo techniczne w zakresie produkcji wina, doradz‑
two techniczne związane z programowaniem komputerów, doradz‑
two techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne
związane z technologią cięcia dróg, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogra‑
mowania komputerowego, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii, doradztwo technologiczne w dziedzi‑
nie geologii, doradztwo technologiczne, doradztwo w dziedzinie
analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie badań
farmaceutycznych, doradztwo w dziedzinie fizyki, doradztwo w dzie‑
dzinie integracji systemów komputerowych doradztwo w dziedzinie
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inżynierii telekomunikacyjnej, doradztwo w dziedzinie kontroli jako‑
ści, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące wypadków na mo‑
rzu, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące eksplozji, do‑
radztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, do‑
radztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo
w zakresie biotechnologii, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
doradztwo w zakresie doborem pokrowców na meble [projektowa‑
nie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie
wnętrz], doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo w zakresie
inżynierii wodno-lądowej, doradztwo w zakresie komputerowych
programów baz danych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie programowania kompu‑
terów, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania sprzętu kom‑
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, do‑
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w za‑
kresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradz‑
two w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie te‑
stowania systemów aplikacyjnych, doradztwo w zakresie zapewnia‑
nia jakości, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania
komputerowego, doradztwo związane z badaniami i rozwojem
w dziedzinie lecznictwa, doradztwo związane z konserwacją opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo związane z oprogramo‑
waniem do systemów komunikacyjnych, doradztwu związane z od‑
zyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane
z pomiarami geologicznymi, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego
doradztwo związane z technologią membranową, doradztwo zwią‑
zane z testami laboratoryjnymi, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron interne‑
towych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron
internetowych, doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarcza‑
nie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za po‑
średnictwem strony internetowej, dostarczanie raportów inżynieryj‑
nych, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie
specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, dzierżawa urzą‑
dzeń komputerowych, edycja programów komputerowych, eksper‑
tyzy w zakresie technologii, eksploatacja [pomiary] pól naftowych,
eksploracja archeologiczna, eksploracja danych, eksploracja pod‑
wodna [akwanautyka], eksploracja i poszukiwanie ropy naftowej
i gazu, eksploracja geologiczna, eksploracja pól naftowych, elektro‑
niczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mali, elek‑
troniczne przechowywanie plików audio, elektroniczne przechowy‑
wanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie cyfrowych
plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wi‑
deo, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektro‑
niczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne prze‑
chowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, genetyczne
pobieranie odcisków palców, geologiczne (badania-), geologiczne
(ekspertyzy-), grafika artystyczna, gromadzenie informacji dotyczą‑
cych środowiska naturalnego, gromadzenie informacji związanych
z meteorologią, gromadzenie informacji związanych z hydrologią,
gromadzenie informacji związanych z oceanografią, gromadzenie
informacji związanych z sejsmologią, hosting elektronicznych prze‑
strzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony
internetowe, hosting komputerowych baz danych, hosting obiektów
internetowych online dla osób trzecich, hosting obiektów online
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania
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do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting
portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie
do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting przestrzeni pamięcio‑
wej w Internecie, hosting serwerów, hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, hosting spersonalizowanych
stron internetowych, hosting stron internetowych, hosting stron in‑
ternetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych
dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron internetowych w In‑
ternecie, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz
osób trzecich, hosting strony internetowej online do tworzenia i ho‑
stingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting strony internetowej
w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfro‑
wych, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting treści cyfrowy‑
ch,mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści multime‑
dialnych dla osób trzecich, informacja o pogodzie, informacje
związane z badaniami naukowymi z dziedziny biochemii i biotech‑
nologii, infrastruktura jako usługa (laaS), inspekcja budowlana [oglę‑
dziny], inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, instalacja, aktu‑
alizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja i do‑
stosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero‑
wego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do internetu,
instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, konfigurowa‑
nie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, kon‑
serwacja aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowe‑
go, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowa‑
nia komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja, kon‑
serwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, insta‑
lacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, in‑
stalacja oprogramowania sprzętowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania umożliwiającego do‑
stęp do Internetu, instalacja oprogramowania do baz danych, instala‑
cja, utrzymanie naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
instalacja programów komputerowych, instalacje oprogramowania
komputerowego, instalowanie programów komputerowych, instalo‑
wanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, inte‑
gracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sie‑
ci komputerowych, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obra‑
zami w trybie online, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna,
inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania komputerowe‑
go, inżynieria oprogramowania, inżynieria (prace inżynieryjne), inży‑
nieria techniczna, inżynieria telekomunikacyjna, inżynieria wałów
przeciwpowodziowych, inżynieria wodno-lądowa, kalibrowanie in‑
strumentów, kalibrowanie maszyn, kalibrowanie [pomiary], karto‑
grafia i odwzorowanie, kodowanie kart magnetycznych, klasyfikowa‑
nie minerałów, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu
cyfrowego, kodowanie wiadomości, kompilacja informacji dotyczą‑
cych środowiska, kompilacja informacji dotyczących warunków śro‑
dowiskowych, kompilacja informacji naukowych, kompilacja infor‑
macji toksykologicznych, kompilacja informacji związanych
z technologią informacyjną, kompilacja informacji związanych z sys‑
temami informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania
danych, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron
internetowych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kom‑
presja danych do elektronicznego przechowywania, komputerowe
badania wykonalności, komputerowa planowanie awaryjne (DRP),
komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie-), komputerowy podział
czasu, komputery (odzyskiwanie danych-), komputery powielanie
programów-), komputery (wypożyczanie-), konfiguracja komputero‑
wego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą
oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputerowych,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunika‑
cyjnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwa‑
cja programów komputerowych, konstrukcyjne (projektowanie-),
konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, konsulta‑
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cje chemiczne, konsultacje i badania bakteriologiczne, konsultacje
na temat higieny żywności, konsultacje techniczne w dziedzinie
techniki lotniczej i astronautycznej, konsultacje techniczne z zakresu
rozwoju produktu, konsultacje w dziedzinie technologii informacyj‑
nej, kontrola artykułów spożywczych, kontrola hodowli żywego in‑
wentarza, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola ja‑
kości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca higieny żywności,
kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kon‑
trola jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości pojemników
szklanych, kontrola jakości nawozów, kontrola jakości produktów
częściowo wytworzonych, kontrola jakości ukończonych budynków,
kontrola jakości surowców, kontrola jakości w zakresie systemów
komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania kom‑
puterowego, kontrola jakości wytworzonych produktów, kontrola
kosmetyków, kontrola kosztów budowy, kontrola lądowych pojaz‑
dów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kon‑
trola łowisk, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola
palników olejowych, kontrola pojazdów mechanicznych przed trans‑
portem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym],
kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu dro‑
gowego], kontrola pól naftowych, kontrola środków farmaceutycz‑
nych, kontrola szybów naftowych, kontrola w rolnictwie, kontrola
techniczna pojazdów, konwersja danych elektronicznych, konwersja
danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwer‑
sja kodów informatycznych dla osób trzecich, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format
cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne
formy treści cyfrowych, laboratoria badawcze, laboratoria chemicz‑
ne, laboratoria medyczne, laboratoria optyczne, laboratoria nauko‑
we (usługi świadczone przez-), laboratoryjne usługi analityczne, la‑
boratoryjne testowanie materiałów, materiały (testowanie ),
medyczne badania naukowe, medyczne usługi laboratoryjne, mier‑
nictwo [pomiary], miernictwo drogowe, mierzenie zmiennych zwią‑
zanych z kierunkowym manipulowaniem otworami wiertniczymi,
monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, modyfi‑
kowanie programów komputerowych, monitoring systemów kom‑
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring środowisko‑
wy terenów utylizacji odpadów, monitoring systemów sieciowych,
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie
dźwiękowych znaków ostrzegawczych, monitorowanie jakości wody,
monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie kontroli
jakości procedur sejsmicznych, monitorowanie procesu w celu za‑
pewnienia jakości, monitorowanie stanu cieczy, monitorowanie sta‑
nu maszyn, monitorowanie stanu olejów, monitorowanie stanu sma‑
rów, monitorowanie stanu środków nawilżających, monitorowanie
sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej,
monitorowanie zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu,
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrąbie
budynków, monitorowanie zanieczyszczonych terenów, nadzór i in‑
spekcja techniczna, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramo‑
wania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowe‑
go, naprawa uszkodzonych programów komputerowych, naukowe
usługi programowania komputerów, obsługa komputerowego po‑
działu czasu, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego
sprzętu komputerowego, ocena i badanie nieruchomości pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych, obsługiwanie wyszukiwa‑
rek, ocena informacji chemicznych w związku z ryzykiem, ocena in‑
formacji chemicznych w związku z zagrożeniami, ocena informacji
toksykologicznych w związku z zagrożeniami, ocena informacji tok‑
sykologicznych w związku z ryzykiem, ocena jakości, ocena jakości
drewna na pniu, ocena jakości produktów, ocena jakości wełny, oce‑
na produktów farmaceutycznych, ocena wydajności przetwarzania
danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności systemów
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, oceny i badania geolo‑
giczne, ocena zagrożeń środowiskowych, oceny techniczne związa‑
ne z projektowaniem, odbudowa baz danych na rzecz innych, od‑
wzorowanie, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobie‑
ralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, ofe‑
rowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramo‑
wania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego
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korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarzą‑
dzania danymi, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobie‑
ralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, oględziny
nieruchomości, opracowanie oprogramowania komputerowego,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek, opracowanie
projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku
węgla [offset C02], opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste‑
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywa‑
nie badań technicznych, opracowywanie baz danych, opracowywa‑
nie elementów do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych, opraco‑
wywanie i ocena syntez chemicznych, opracowywanie i projektowa‑
nie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i testo‑
wanie metod produkcji chemicznej, opracowywanie i tworzenie
komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywa‑
nie i testowanie metod przetwarzania danych algorytmów i oprogra‑
mowania, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, opracowywanie języków komputerowych, opra‑
cowywanie kodów komputerowych, opracowywanie komputerów,
opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, opra‑
cowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych technolo‑
gu dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do przetwa‑
rzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywa‑
nie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramo‑
wania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie oprogramowa‑
nia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści
multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do bezpiecz‑
nych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania rzeczywisto‑
ści wirtualnej, opracowywanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogra‑
mowania gier komputerowych, opracowywanie oprogramowana
do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne proto‑
koły, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie
logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z sys‑
temami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywa‑
ne oprogramowania komputerowego do użytku z programowalny‑
mi sterownikami, opracowywanie oprogramowania komputerowego
do tworzenia elektronicznych przewodników po programach telewi‑
zyjnych, opracowywane oprogramowania do modułów sterujących
i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicz‑
nych, opracowywanie pojazdów, opracowywanie powłok na metale,
opracowywanie powłok na niemetale, opracowywanie preparatów
farmaceutycznych i leków, opracowywane procesów przemysło‑
wych, opracowywanie produktów, opracowywane produktów dla
osób trzecich, opracowywanie produktów farmaceutycznych, opra‑
cowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji
karoserii, opracowywanie programów do przetwarzania danych,
opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówie‑
nie osób trzecich, opracowywanie programów do symulacji ekspery‑
mentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium
optycznym, opracowywanie programów do danych, opracowywa‑
nie programów do komputerów, opracowywanie programów kom‑
puterowych do analizowania procesów spalania wewnątrz silnika,
opracowywanie programów komputerowych do systemów elektro‑
nicznych kas rejestrujących, opracowywanie programów kompute‑
rowych do analizowania emisji gazów spalinowych, opracowywanie
programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych
(oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownic‑
twie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM), opracowywa‑
nie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicz‑
nych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, opracowywanie, projek‑
towanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie protez, opra‑
cowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego,
opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla

Nr 12/2017

dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie sieci kompu‑
terowych, opracowywanie silników, opracowywanie sond pomiaro‑
wych do zastosowań biotechnologicznych, opracowywania sprzętu
dla operatorów audio i wideo, opracowywanie sprzętu do przetwa‑
rzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do magazyno‑
wania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne
protokoły, opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji tre‑
ści multimedialnych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opra‑
cowywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, opraco‑
wywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego,
opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji
treści multimedialnych, opracowywanie statków powietrznych, opra‑
cowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie syste‑
mów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów
komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania da‑
nych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywa‑
nie technik obróbki skrawaniem, opracowywanie technologii zabez‑
pieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń do testowania
przewodów elektrycznych, opracowywanie zespołów zasilających,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie komputerowe
(projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie-),
oprogramowanie komputerowe (instalacje-), oprogramowanie kom‑
puterowe (aktualizacja-), pisanie i aktualizacja oprogramowania kom‑
puterowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowe‑
go, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie
oprogramowania komputerowego, pisanie programów do przetwa‑
rzania danych, pisanie programów komputerowych do zastosowań
biotechnologicznych, pisanie programów komputerowych do zasto‑
sowań medycznych, pisanie programów komputerowych, pisanie pro‑
gramów kontrolnych, pisanie techniczne, planowanie budowy nieru‑
chomości, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii,
planowanie projektów technicznych, planowanie [projektowanie] ba‑
rów, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie]
dobudówek, planowanie [projektowanie] silników spalinowych we‑
wnętrznego spalania do pojazdów lądowych, planowanie [projekto‑
wanie] sklepów, planowanie (projektowanie] łazienek, planowanie
[projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] klubów,
planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowa‑
nie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] kuchni, plano‑
wanie [projektowanie] restauracji, planowanie projektu, planowanie
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszyno‑
wego, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowa‑
nie związane z urbanistyką i planowaniem centrów handlowych
w obrębie miast, planowanie techniczne i zarządzanie projektami
technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego,
platforma jako usługa [PaaS], pobieranie próbek do badania skaże‑
nia, podawanie komunikatów meteorologicznych, pobieranie pró‑
bek do badania zanieczyszczenia, pomiar zmiennych związanych
z wierceniem odwiertów, pomiary drgań podczas kruszenia, pomia‑
ry, badania i eksploracja, pomiary geodezyjne, pomiary geofizyczne,
pomiary hydrograficzne, pomiary gruntów i dróg, pomiary i analizy
emisji gazów cieplarnianych, pomiary inżynieryjne, pomiary lub ba‑
dania geologiczne, pomiary morskie, powietrzne i gruntowe, pomia‑
ry parametrów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądo‑
wej, pomiary otworów wiertniczych, pomiary pól naftowych,
pomiary próbek ziemi, pomiary prognozowe ustalonych emisji ga‑
zów spalinowych, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomia‑
ry środowiskowe, pomiary topograficzne, pomoc w zakresie techno‑
logii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, pora‑
dy techniczne dotyczące produkcji opon, poszukiwania geologiczne,
porady techniczne związane z komputerami, poszukiwania geolo‑
giczne [ekspertyzy, pomiary], poszukiwania ropy naftowej, poszuki‑
wanie gazu, poszukiwanie gazu i ropy naftowej, potwierdzanie au‑
tentyczności dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności w dziedzinie
dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności mebli, powielanie opro‑
gramowania komputerowego, powielanie programów komputero‑
wych, prace badawaczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, prace badawcze nad produktami, prace badawcze
w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności,
prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, pra‑
ce badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwo‑
jowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowy‑
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mi produktami dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad
produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów
dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, prace badaw‑
czo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej,
prace inżynieryjne, prace w zakresie poszukiwania minerałów, próby
kliniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjo‑
nalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, pro‑
fesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, profesjonalne doradz‑
two w zakresie dynamiki płynów, profesjonalne doradztwo
w dziedzinie komputerów, profesjonalne doradztwo w zakresie ar‑
chitektury, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energe‑
tycznej w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie projekto‑
wania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie
wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo w zakresie
technologii morskiej, profesjonalne doradztwo związane z zachowa‑
niem energii, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu kom‑
puterowego, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów,
profesjonalne usług, doradcze dotyczące technologii żywności, pro‑
filowanie geofizyczne otworów wiertniczych, prognozowanie pogo‑
dy, prognozy meteorologiczne, programowanie animacji kompute‑
rowych, programowanie elektronicznych systemów kontroli,
programowanie komputerów, procentowanie komputerów i projek‑
towanie oprogramowania, programowanie komputerów w celu kon‑
trolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programo‑
wanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programo‑
wanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów w dziedzinie medycyny, programowanie
komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe
w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo,
programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier kompute‑
rowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programo‑
wanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i prze‑
syłania danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do‑
stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio‑
wej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami da‑
nych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogra‑
mowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowa‑
nie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform internetowych, programowanie opro‑
gramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowa‑
nia komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowa‑
nia komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicz‑
nego, programowanie oprogramowania komputerowego do szaco‑
wania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do za‑
rządzania energią, programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interne‑
towych, programowanie oprogramowania do elektronicznego prze‑
twarzania danych [EDP], programowanie programów do przetwa‑
rzania danych, programowanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizo‑
wanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwa‑
rzania danych, programowanie stron internetowych, projektowanie
akcesoriów mody, projektowanie, aktualizacja i konserwacja opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, projektowanie animacji i efektów specjalnych
dla osób trzecich, projektowanie animacji na rzecz innych, projekto‑
wanie animowanych postaci na kartki pocztowe, projektowanie ar‑
chitektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne
w zakresie planowania miasta, projektowanie architektoniczne, pro‑
jektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie baz da‑
nych, projektowanie biżuterii, projektowanie broszur, projektowanie
budowlane, projektowanie budynków, projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków opieki
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zdrowotnej, projektowanie centrów handlowych, projektowanie
części do pojazdów mechanicznych, projektowanie budynków prze‑
mysłowych, projektowanie części do pojazdów lądowych, projekto‑
wanie czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych wymaga‑
niach co do czystości i sterylności powietrza], projektowanie
dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie
domów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie druków,
projektowanie dywanów, projektowanie działań zaradczych w celu
usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie ekspertyz pól nafto‑
wych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do kompu‑
terowych baz danych, projektowanie gier, projektowanie form, pro‑
jektowanie
gier
planszowych,
projektowanie
graficzne,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projek‑
towanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, pro‑
jektowanie hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicz‑
nych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opraco‑
wywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, pro‑
jektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowy‑
wanie komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpie‑
czających przed zagrożeniami internetowym, projektowanie i opra‑
cowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowa‑
nia systemów energii słonecznej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, pro‑
jektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogra‑
mowania do elektronicznych przewodników po programach telewi‑
zyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie oprogramo‑
wania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogra‑
mowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projekto‑
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logi‑
styki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i opraco‑
wywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowana operacyjnego do sieci i serwerów
komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, projektowanie i opracowywanie aparatury dia‑
gnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprze‑
wodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie apara‑
tury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania wy‑
prowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania da‑
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opraco‑
wywania stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowy‑
wanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opraco‑
wywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania da‑
nych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywi‑
stości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywana oprogra‑
mowaniu do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtual‑
nej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowa‑
nia do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opraco‑
wywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technolo‑
gią medyczną, projektowanie i opracowywanie technologii medycz‑
nej,
projektowanie
i
opracowywanie
oprogramowania
do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowywanie elektro‑
nicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemy‑
słu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego

4358

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramo‑
wania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie syste‑
mów nawigacyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa‑
nia do planowania tras, projektowanie i opracowywanie architektury
sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie protez,
projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, projek‑
towanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kart‑
ki elektroniczne], projektowanie i opracowywanie endoprotez, pro‑
jektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii
regeneracyjnej, projektowanie i opracowywanie architektury opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i planowanie
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania,
projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjne‑
go, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyj‑
nych, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projekto‑
wanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie
i projektowanie graficzne de tworzenia stron WWW w Internecie,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i roz‑
wój sprzętu komputerowego, projektowanie i tworzenie witryn in‑
ternetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i utrzymywa‑
nie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdraża‑
nie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projekto‑
wanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, pro‑
jektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, pro‑
jektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie języ‑
ków komputerowych, projektowanie kapeluszy, projektowanie kodów
komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mi‑
kromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie kom‑
puterów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdaw‑
czości handlowej, projektowanie komputerów dla osób trzecich,
projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowa‑
nie komputerowych stron internetowych, projektowanie komputero‑
wych baz danych, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyj‑
nych, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, konserwacja wynajem i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie
konstrukcji ozdobnych, projektowanie konstrukcji, projektowanie
kontenerów transportowych, projektowanie kroju czcionek, projek‑
towanie kuchni, projektowanie kukiełek, projektowanie łazienek,
projektowanie łodzi, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamo‑
ści firm, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projek‑
towanie lokali biurowych do branży handlu oponami, projektowanie
maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych
wykorzystywanych do produkcji sprzętu oświetleniowego, projekto‑
wanie maszyn specjalistycznych, projektowanie materiałów druko‑
wanych, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie me‑
bli, projektowanie mebli biurowych, projektowanie metod produkcji,
projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie mikro‑
czipów dla osób trzecich, projektowanie modeli, projektowanie mo‑
deli matematycznych, projektowanie mody, projektowanie monu‑
mentalnych budowli murowanych, projektowanie na rzecz osób
trzecich w dziedzinie odzieży, projektowanie nakryć głowy, projekto‑
wanie narzędzi, projektowanie naukowe i technologiczne, projekto‑
wanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projek‑
towanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów
sportowych, projektowane odzieży obuwia i nakryć głowy, projekto‑
wanie odzieży ochronnej, projektowanie ogrzewania, projektowanie
opakowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania,
projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie opra‑
cowywanie i utrzymywanie Intranetu, projektowanie oprogramowa‑
nia dla operatorów audio i wideo, projektowanie opracowywanie
i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedial‑
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nych z i na różne protokoły, projektowanie oprogramowania prze‑
znaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, pro‑
jektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji tre‑
ści multimedialnych, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projekto‑
wanie oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania obrazów, projektowanie opro‑
gramowania do użytku z maszynami drukarskimi, projektowanie
oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych, pro‑
jektowanie optycznych i mikrooptycznych komponentów, projekto‑
wanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie ozdobnego opra‑
cowania graficznego, projektowanie pakietów oprogramowania
na zamówienie, projektowanie placówek w zakresie opieki przed‑
szkolnej nad dziećmi, projektowanie platform do przewozu pojaz‑
dów, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie
pojazdów lądowych, projektowanie płytek wykładzinowych, projek‑
towanie pojazdów mechanicznych, projektowanie pojazdów mor‑
skich, projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów,
projektowanie pomiarów geodezyjnych, projektowanie pojazdów
szynowych, projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie
porcelany, projektowanie portali sieciowych, projektowanie produk‑
tów, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania po‑
wodziom, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
produktu [wzornictwo], projektowanie produktów konsumenckich,
projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
programów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków
powietrznych, projektowanie programów komputerowych, projek‑
towanie protez, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowa‑
nie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie restauracji,
projektowanie przyrządów, projektowanie robót inżynieryjnych
do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, projekto‑
wanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków
wodą powodziową, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowa‑
nie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rurociągów,
projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania
komputerowego, projektowanie rzeźb lodowych, projektowanie sa‑
mochodów, projektowanie samochodów wyścigowych, projektowa‑
nie sieci dróg, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie sklepów, projektowanie specyfikacji kompu‑
terowych, projektowanie sprzętu do transportu towarów, projekto‑
wanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie sprzętu
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, pro‑
jektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projekto‑
wanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowa‑
nie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do transportu odpadów,
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzę‑
tu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedial‑
nych, projektowanie statków, projektowanie statków powietrznych,
projektowanie statków pełnomorskich, projektowanie stoisk wysta‑
wowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, pro‑
jektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie
stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach rekla‑
mowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie syste‑
mów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, pro‑
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowa‑
nie systemów informatycznych, projektowanie systemów kompute‑
rowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów
oświetleniowych, projektowanie systemów pomieszczeń dla zwie‑
rząt laboratoryjnych, projektowanie systemów pomiarowych, pro‑
jektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie syste‑
mów wyposażenia sklepów, projektowanie systemów składowania,
projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie sztuki
komercyjnej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne
i doradztwo, projektowanie technik malowania, projektowanie tele‑
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fonów, projektowanie telefonów komórkowych, projektowanie tka‑
nin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, projektowanie
transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, projekto‑
wanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, projektowanie ubrań, projektowanie układów
scalonych, projektowanie umeblowania, projektowanie urbanistycz‑
ne, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projek‑
towanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicz‑
nych i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i maszyn
do napełniania, projektowanie urządzeń i maszyn w zakresie techni‑
ki napełniania, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego,
projektowanie wizualne, projektowanie wnętrz budynków, projekto‑
wanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wspomagane kompute‑
rowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wykładzin podło‑
gowych, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wyświetlaczy trójwymiaro‑
wych, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek, projektowa‑
nie żaluzji, projektowanie zasłon, projektowanie zegarków, projekto‑
wanie znaków, projektowanie znaków towarowych, prowadzenie
analiz chemicznych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji
ścian zewnętrznych, prowadzenie badań i opracowywanie projek‑
tów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źró‑
deł energii, prowadzenie badań inżynierskich, prowadzenie badań
[naukowych], prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań
[technicznych], prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwa‑
rzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przecho‑
wywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, prze‑
chowywanie filmów w postaci elektronicznej, przechowywanie
dokumentów w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów
fotograficznych w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów
w postaci elektronicznej, przechowywanie treści rozrywkowych
w formie elektronicznej, przegląd pokładów ropy naftowej, przegląd
samochodów, przegląd urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji,
przegląd złóż ropy naftowej i pół naftowych, przeglądy techniczne,
przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie doświad‑
czeń przemysłowych, przeprowadzanie prób klinicznych, przepro‑
wadzanie prób klinicznych produktów farmaceutycznych, przepro‑
wadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania
komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności dotyczą‑
cych eksploatacji pól naftowych, przeprowadzanie studiów wykonal‑
ności w zakresie poszukiwania minerałów, przeprowadzanie studiów
wykonalności w zakresie eksploatacji minerałów, przeprowadzanie
studiów wykonalności w zakresie eksploatacji gazu, przeprowadzanie
studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przepro‑
wadzanie studiów wykonalności dotyczących badań pól naftowych,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie poszukiwania
gazu, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputero‑
wych systemów informacyjnych, przeprowadzanie technicznych stu‑
diów wykonalności, przeprowadzanie testów biotechnologicznych,
przeprowadzanie testów kontroli jakości, przeprowadzanie testów
przemysłowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, prze‑
prowadzanie wstępnych ocen nowych środków farmaceutycznych,
przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, przygotowy‑
wanie map cyfrowych, przygotowywanie parametrów projektowych
dla obrazów wizualnych, przygotowywanie planów architektonicz‑
nych, przygotowywanie pomiarów złóż ropy naftowej, przygotowy‑
wanie pomiarów pokładów roponośnych, przygotowywania pomia‑
rów pól naftowych, przygotowywanie próbek biologicznych
do analizy w laboratoriach badawczych, przygotowywanie próbek
biologicznych do celów badawczych, przygotowywanie próbek biolo‑
gicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, przygotowy‑
wanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach ba‑
dawczych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania da‑
nych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowy‑
wanie raportów technicznych, przygotowywanie raportów architek‑
tonicznych, przygotowywanie raportów związanych z badaniami
chemicznymi, przygotowywanie raportów dotyczących badań tech‑
nologicznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowa‑
niami projektów technicznych do projektów budowlanych, przygo‑
towywanie rysunków technicznych, przygotowywanie sprawozdań
w zakresie grafiki, przygotowywane sprawozdań w odniesieniu
do wzornictwa użytkowego, publikowanie informacji naukowych,
rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, re‑
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jestrowanie danych sejsmicznych, rejestrowanie i testowanie szybów
naftowych, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów), rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu
wywołania deszczu, rozwiązywane problemów z oprogramowa‑
niem komputerowym [pomoc techniczna], rozwój sprzętu kompute‑
rowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom‑
puterowego, rysowanie konstrukcji, rysunek techniczny, rysunek
techniczny maszynowy, skanowanie obrazów [konwersja z nośników
fizycznych na elektroniczne], skomputeryzowane usługi informacyj‑
ne w zakresie pomiarów geofizycznych, sondowanie geologiczne
działek budowlanych, specjalistyczne usługi konsultacyjne i dorad‑
cze w zakresie chemii rolniczej, sporządzanie ekspertyz technicz‑
nych w związku ze złożami roponośnymi, sporządzanie pism tech‑
nicznych dla osób trzecich, sporządzanie planów budowlanych
obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, sporządza‑
nie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporzą‑
dzanie raportów dotyczących komputerów, sporządzanie raportów
dotyczących badań technicznych, sporządzanie raportów dotyczą‑
cych architektury, sporządzanie raportów dotyczących przekazania
do eksploatacji urządzeń jądrowych, sporządzanie raportów dotyczą‑
cych projektowania, sporządzanie raportów dotyczących programów
komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących panowania nie‑
ruchomości, sporządzanie raportów dotyczących programowania
komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących badań nauko‑
wych, sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów
naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie
raportów technicznych, sporządzanie raportów z dziedziny biotech‑
nologii, sporządzanie rysunków technicznych, sprawdzanie jakości,
sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, sprawdzanie przyrzą‑
dów wagowych, stacje analityczne w zakresie namaczania w oleju,
strukturalna i funkcjonalna analiza genomów, studia wykonalności
w zakresie analiz materiałów, studia wykonalności w zakresie kompu‑
terów, studium wykonalności technicznej, stwierdzanie autentycz‑
ności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności obrazów, stylizacja
(wzornictwo przemysłowe), świadczenie usług badawczych, świad‑
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, świadczenie
usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów za‑
nieczyszczenia, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
statków, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budyn‑
ków, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz samocho‑
dów, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków
powietrznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci kom‑
puterowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych trans‑
akcji, świadczenie usług zapewniania jakości, systemy komputerowe
analizy, szkicowanie projektów opakowań pojemników zastawy sto‑
łowej, przyborów stołowych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzy‑
telnianie informacji, wiadomości i danych, szyfrowanie muzyki cyfro‑
wej, szyfrowanie obrazów cyfrowych, techniczna obsługa aplikacji
w dużych i średnich systemach komputerowych, technologiczne
badania projektowe, tekstylia (testowanie-), teledetekcja lotnicza
związana z badaniami środowiska, teledetekcja lotnicza związana
z badaniami naukowymi, testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analizowanie
i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, testowanie, analizowanie
i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie archi‑
tektonicznych elementów żelaznych, testowanie artykułów spożyw‑
czych, testowania bezpieczeństwa produktów konsumenckich, te‑
stowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie dźwigów,
testowanie dźwigów pod kątem bezpieczeństwa, testowanie emisji
spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie funk‑
cjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumen‑
tów, testowanie filtrów, testowanie hodowli żywego inwentarza, te‑
stowanie i analiza materiałów, testowanie i doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie i ocena ma‑
teriałów, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testo‑
wanie komponentów, testowanie komputerów, testowanie [kontro‑
la] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie kosmetyków,
testowanie łańcuchów, testowanie łowisk, testowanie maszyn, testo‑
wanie materiałów, testowanie materiałów jądrowych, testowanie
materiałów tekstylnych, testowanie materiałów w celu wykrywania
usterek, testowanie minerałów lub olejów, testowanie nowych pro‑
duktów, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie
papieru, testowanie pojazdów, testowanie produktów, testowanie
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produktów w ramach kontroli jakości, testowane programów kom‑
puterowych, testowanie przemysłowe, testowanie sprzętu informa‑
tycznego, testowanie sprzętu komputerowego, testowanie sprzętu
podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testowanie środków
chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie surow‑
ców, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych,
testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie urządzeń,
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów
certyfikacji, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycz‑
nej, testowanie wibracji w odniesieniu do środowiska naturalnego,
testowanie zagrożenia hałasem środowiska, testy genetyczne
na zwierzętach laboratoryjnych w celach badań, testy inżynieryjne,
testy jakości, testy kontroli jakości, testy toksyczności do celów ba‑
dawczych, testy metalurgiczne, transfer danych dokumentowych
z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie i dostarcza‑
nie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie cyfrowych zna‑
ków wodnych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymy‑
wanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymy‑
wanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn inter‑
netowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramo‑
wania do blogów, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie kopii zapasowych da‑
nych elektronicznych, tworzenie map GPS, tworzenie oprogramowa‑
nia komputera, tworzenie oprogramowania komputerowego, two‑
rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie progra‑
mów komputerowych, tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, tworzenie programów kontrolnych do au‑
tomatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi
wizualizacji, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji
elektrycznych i modułów napędowych, tworzenie projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicz‑
nych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymy‑
wane i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie wi‑
tryn internetowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokali‑
zacją użytkownika, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług online i Internetu, tymczasowe elektroniczne przechowywa‑
nie informacji i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek za pośred‑
nictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intra‑
netu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro‑
gramowania komputerowego, dostępnego on-line do wykorzystania
w działalności wydawniczej i drukarskiej, tymczasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi trans‑
portu za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kom‑
puterowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za po‑
średnictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on‑
-line, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie
z życzeniami użytkowników, udostępnianie danych technologicz‑
nych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska,
udostępnianie informacji naukowych dotyczących chemikaliów,
udostępnianie informacji technicznych na temat produkcji papieru,
udostępnianie informacji naukowych, udostępnianie informacji
o pogodzie za pośrednictwem telefonów, udostępnianie informacji
naukowych dotyczących przemysłu chemicznego, udostępnianie in‑
formacji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie informacji
on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, udostępnianie informacji naukowych w dzie‑
dzinie globalnego ocieplenia, udostępnianie informacji naukowych
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w dziedzinie zmiany klimatu, udostępnianie informacji w zakresie
badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony interne‑
towej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń
medycznych i ich leczenia, udostępnianie lub wynajem obszaru pa‑
mięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie miejsca w interne‑
cie na blogi, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania broni
palnej, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, udostępnianie
obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, udostępnia‑
nie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów kom‑
puterowych, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicz‑
nego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, udostęp‑
nianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obli‑
czeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych
poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek w celu
uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udo‑
stępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wy‑
szukiwania, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń kom‑
puterowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie
informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie równoważenia emisji
dwutlenku węgla, udzielanie informacji dotyczących badań nauko‑
wych, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej,
udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
udzielanie informacji geograficznych, udzielanie informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym,
udzielanie informacji meteorologicznych, udzielanie informacji
na temat komputerów, udzielanie informacji meteorologicznych dla
transportu morskiego, udzielanie informacji na temat badań me‑
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz‑
nych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie in‑
formacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie
informacji na temat wyników prób klinicznych w zakresie produktów
farmaceutycznych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w za‑
kresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji
online na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie in‑
formacji pogodowych dla transportu morskiego udzielanie informa‑
cji technicznych w zakresie komputerów, udzielanie informacji
w dziedzinie opracowywania produktów, udzielanie informacji
w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, udzie‑
lanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania kom‑
puterowego, udzielanie informacji w zakresie programowania kom‑
puterów, udzielanie informacji w zakresie pogody, udzielanie
informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie informa‑
cji z zakresu programów komputerowych, udzielanie informacji
związanych z badaniami technologicznymi, udzielanie informacji
związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych
dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, ulepsza‑
nie oprogramowania komputerowego, ultradźwiękowe testowanie
prętów paliwa jądrowego, umożliwianie tymczasowego użytkowa‑
nia oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzy‑
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tym‑
czasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobra‑
nia do opracowywania stron internetowych, umożliwianie tymcza‑
sowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do importowania danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczaso‑
wego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do za‑
rządzania zapasami, umożliwianie tymczasowego użytkowania apli‑
kacji oprogramowania nie do dobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro‑
gramowania komputerowego online, nie do pobrania do tłumaczenia
języków, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytko‑
wania programowania komputerowego online, nie do pobrania,
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania po‑
zwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komenta‑
rzami pomiędzy użytkownikami, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego
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dostawcom treści na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobra‑
nia, do wspomagania inwestycji, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych
finansowych i generowania raportów, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci
Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych
na wykorzystaniu sieci Web, usługi aktualizacji programów kompu‑
terowych, usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, usłu‑
gi analityczne dotyczące poszukiwania ropy na polach naftowych,
usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi
analityczne i badawcze dla prac dotyczących ropy naftowej, usługi
analityczne w zakresie określania składu chemicznego płynów, usłu‑
gi analityczne w zakresie określania zawartości bakteryjnej płynów,
usługi analityczne w zakresie poszukiwania ropy na polach nafto‑
wych, usługi analityczne w zakresie oceny składu chemicznego pły‑
nów, usługi analityczne w zakresie oceny zawartości bakteryjnej pły‑
nów, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi analityczne
wykorzystujące radar, usługi analityczne związane z badaniem za‑
wartości bakteryjnej płynów, usługi analityczne związane z rozwo‑
jom pól naftowych, usługi analityczne związane z badaniem składu
chemicznego płynów, usługi analiz i badań przemysłowych w dzie‑
dzinie chemii, usługi analiz i badań przemysłowych związane z opo‑
nami samochodowymi, usługi analiz i testów związane z urządzenia‑
mi inżynierii elektrycznej, usługi analiz przemysłowych
wspomaganych komputerowo, usługi analizy biochemicznej prze‑
pływu powietrza, usługi analizy gleby, usługi analizy krwi do celów
badań naukowych, usługi analizy opon, usługi analizy technologicz‑
nej, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące za‑
gospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usłu‑
gi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne i planowania urbanistycz‑
nego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygoto‑
wywania planów architektonicznych, usługi architektoniczne w za‑
kresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych,
usługi architektury wnętrz, usługi artystów grafików, usługi badań
agrochemicznych, usług badań farmaceutycznych, usługi badań
geofizycznych, usługi badań i analiz biologicznych, usługi badań
kontraktowych w zakresie nauk molekularnych, usługi badań labora‑
toryjnych w zakresie dermatologii, usługi badań oceanograficznych,
usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badania kompaty‑
bilności elektromagnetycznej, usługi badawcze, usługi badania
opon, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi
badawcze w rolnictwie, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi
badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi badawcze związa‑
ne z budownictwem, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie far‑
macji, usługi badawczo-rozwojowe, usługi badawczo-rozwojowe
związane z fizyką, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie prze‑
ciwciał, usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami,
usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, usługi
badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo-roz‑
wojowe związane z oponami samochodowymi, usługi badawczo‑
-rozwojowe w dziedzinie immunologii, usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie systemów ekspresji genów, usługi badawczo-rozwojo‑
we w dziedzinie chemii, usługi badawczo rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii
przeciwciał, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii,
usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
usługi biochemiczne, usługi chemiczne, usługi chemiczne w zakresie
rud, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi chemiczne w zakresie
mineralogii, usługi chemicznych laboratoriów badawczych, usługi
diagnostyki komputerowej, usługi deszyfrowania danych, usługi
chemika, usługi digitalizacji map, usługi doradcze dotyczące nauki,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze do‑
tyczące planowania boisk do piłki nożnej, usługi doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania,
usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania kompute‑
rowego, usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, usługi
doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze dotyczące badań
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technologicznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów nauko‑
wych, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informa‑
cyjnych, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputero‑
wych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi do‑
radcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze dotyczące programowania kompu‑
terów, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze do‑
tyczące badań naukowych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architek‑
tury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i in‑
formacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi dorad‑
cze i informacyjne w zakresie technologii informacyjne, usługi
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowa‑
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z inte‑
gracją systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń pery‑
feryjnych, usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania
komputerowego do użytku w działalności wydawniczej, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie pro‑
jektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie tech‑
nologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie analizy syste‑
mów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie opracowywania
produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi doradcze
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakre‑
sie nauki, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze
w zakresie fizyki, usługi doradcze w zakresie planowania geograficz‑
nego, usługi doradcze w zakresie geofizyki, usługi doradcze w zakre‑
sie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramo‑
wania, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii, usługi doradcze
w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie testo‑
wania materiałów, usługi doradcze w zakresie sprzętu komputero‑
wego, usługi doradcze w zakresie zmniejszania hałasu powodowa‑
nego przez pojazdy, usługi doradcze w zakresie planowania
architektonicznego, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczysz‑
czeń, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakre‑
sie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w za‑
kresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie architektury,
usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
usługi doradcze w zakresie projektowania statków, usługi doradcze
w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie interfejsów czło‑
wiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi dorad‑
cze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze w za‑
kresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi doradcze
w zakresie oprogramowania, usługi doradcze w zakresie biochemii,
usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi doradcze
w zakresie geologii, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi
doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane z poda‑
niami o zabudowę terenu, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środo‑
wiska, usługi doradcze związane z projektowaniem stawów, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze
związane z odczynnikami chemicznymi, usługi doradcze związane
z urbanistyką, usługi doradcze związane z badaniami w zakresie tera‑
pii genowej, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów,
usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środo‑
wiska, usługi doradztwa informatycznego, usługi doradztwa specja‑
listycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi do‑
radztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi
doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usłu‑
gi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii morskiej, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi doradztwa
technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi
doradztwa technologicznego w zakresie programów komputero‑
wych, usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy
maszyn, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa
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technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatyw‑
nych, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie oprogramowa‑
nia komputerowego do użytku w grafice, usługi doradztwa
w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi dostawców usług
aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mia‑
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], usługi
elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz da‑
nych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi enologiczne,
usługi fotogrametrii, usługi graficzne, usługi hurtowni danych [skła‑
dowanie danych], usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trze‑
cich, usługi informacji meteorologicznej, usługi informacyjne doty‑
czące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na‑
wozów stosowanych w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w leśnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowa‑
nych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi
informacyjne dotyczące łączenia kolorów farb i wyposażenia do ce‑
lów projektowania powierzchni zewnętrznych, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów natural‑
nych stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bez‑
pieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w ogrodnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicz‑
nych stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bez‑
pieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w leśnictwie,
usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputero‑
wych, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wypo‑
sażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne i dorad‑
cze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi
informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne w zakre‑
sie technologii informacyjnej, usługi informacyjne związane z opra‑
cowywaniem sieci komputerowych, usługi inspekcji budynków
[oględziny], usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji podwodnych,
usługi inżynierii genetycznej, usługi inżynierii oprogramowania
w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi informacyj‑
ne związane z opracowywanym systemów komputerowych, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inży‑
nieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne dotyczące technologii
informacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące technologu przetwa‑
rzania danych, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania
metali, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącz‑
nościowych, usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania
metalem usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek,
usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynie‑
ryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi
inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzi‑
nie robotyki, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej
i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy
napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowi‑
skowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi inżynieryj‑
ne w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie materia‑
łów wybuchowych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne
w zakresie programowania komputerowego, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynie‑
ryjne w zakresie analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie dia‑
gnostyki układów scalonych, usługi inżynieryjne związane z automa‑
tycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne związane
z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi inżynieryj‑
ne związane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi kalibracji
w zakresie urządzeń analitycznych, usługi kalibracji w zakresie urzą‑
dzeń medycznych, usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicz‑
nych, usługi kalibracji związane z oprogramowanym komputero‑
wym, usługi kartograficzne, usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), usługi klonowania biologicznego, usługi
komputerowe, usługi komputerowe do analizy danych, usługi kom‑
puterowe w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, usługi
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komputerowe on-line, usługi komputerowego odtwarzania w wa‑
runkach katastrofy, usługi konsultacji dotyczące projektowania
mody, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne dotyczą‑
ce planowania środowiskowego, usługi konsultacyjne dotyczące ba‑
dań technologicznych, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania kompute‑
rowego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogramo‑
wania, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem infor‑
matycznym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsulta‑
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne
w odniesieniu do komputerów, usługi konsultacyjne w zakresie inży‑
nierii jądrowej, usługi konsultacyjne w zakresie programowania
komputerów, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalne‑
go, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi
konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie systemów kom‑
puterowych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi kon‑
sultacyjne w zakresie technologii kontroli, usługi konsultacyjne
w zakresie pomiarów morskich, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi kontroli jakości wody,
usługi kontroli opon, usługi kreślarskie, usługi laboratoriów anali‑
tycznych, usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, usługi
laboratoriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, usłu‑
gi laboratoriów weterynaryjnych, usługi laboratorium badań biolo‑
gicznych, usługi laboratoryjne, usługi laboratoryjne dla badań rolni‑
czych, usługi laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego,
usługi laboratoryjne w zakresie metalurgii, usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, usługi migracji danych, usługi labora‑
toryjne w zakresie analiz gleby, usługi monitoringu środowiska natu‑
ralnego, usługi naukowe i badania w tym zakresie, usługi monitoro‑
wania systemów komputerowych, usługi naukowe i projektowanie
w tym zakresie, usługi naukowe związane z izolacją i hodowlą tkanek
i komórek ludzkich, usługi naukowe i technologiczne, usługi obrazo‑
wania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi ocen piro‑
technicznych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów
transmisji danych, usługi oceny pomiarów, usługi opracowywania
leków farmaceutycznych, usługi odtwarzania w warunkach katastro‑
fy systemów komputerowych, usług pisania oprogramowania kom‑
puterowego, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
pisania programów komputerowych, usługi planowania kryzysowe‑
go na wypadek wycieku ropy, usługi planowania [projektowania]
pubów, usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych,
usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi planowania [projek‑
towania] klubów, usługi planowania [projektowania] szpitali, usługi
planowania [projektowania] biur, usługi planowania w zakresie inży‑
nierii wodno-lądowej, usługi podziału czasu dotyczące urządzeń
do przetwarzania danych, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie‑
dzinie informatyki, usługi pomiarów technicznych, usługi pomiaru
przepływu powietrza, usługi pomiarowe, usługi poświadczania au‑
tentyczności i certyfikacji diamentów, usługi poszukiwań oceanogra‑
ficznych, usługi poszukiwawcze w celu zlokalizowania złóż ropy naf‑
towej, usługi poszukiwawcze w celu zlokalizowania złóż gazu, usługi
powielania programów komputerowych, usługi profesjonalne zwią‑
zane z projektami architektonicznymi, usługi programowania kom‑
puterów w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi
programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi
programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa da‑
nych elektronicznych, usługi programowania w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego, usługi projektów graficznych, usługi projek‑
towania, usługi projektowania architektonicznego dotyczące
wystaw, usługi projektowania architektonicznego, usługi projekto‑
wania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania
dotyczące elementów do krycia dachów, usługi projektowania doty‑
czące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi projektowa‑
nia dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, usługi projekto‑
wania dotyczące instalowania wanien, usługi projektowania
dotyczące modelarstwa w celach ekspozycyjnych, usługi projekto‑
wania dotyczące narzędzi do obróbki metali, usługi projektowania
dotyczące modelarstwa do celów wystawowych, usługi projektowa‑
nia dotyczące wanien, usługi projektowania dotyczące modelarstwa
do celów rekreacyjnych, usługi projektowania dotyczące pras do ob‑
róbki metali, usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumen‑
tów, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów,

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, usługi projekto‑
wania dotyczące znaków, usługi projektowania dotyczące modelar‑
stwa do celów rozrywkowych, usługi projektowania dotyczące two‑
rzenia komórek elementarnych, usługi projektowania dotyczące
architektury, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, usługi
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi
projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania i plano‑
wania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowa‑
nia łazienek, usługi projektowania map, usługi projektowania mebli,
usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania narzędzi
do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi testowych
do przetwarzania danych, usługi projektowania obuwia, usługi pro‑
jektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania odzieży,
usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowa‑
nia oprogramowania komputerowego, usługi projektowania pojaz‑
dów, usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, usługi
projektowania silników do pojazdów, usługi projektowania syste‑
mów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania
systemów komputerowych, usługi projektowania systemów prze‑
twarzania danych, usługi projektowania technicznego wspomaga‑
nego komputerowo, usługi projektowania technicznego związane
z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania technicznego
związane z elektrowniami, usługi projektowania technicznego zwią‑
zane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowa‑
nia technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i insta‑
lacjami sanitarnymi, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi projektowania w odniesieniu do systemów
komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do kompute‑
rów, usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicz‑
nych, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w ce‑
lach prezentacyjnych, usługi projektowania w zakresie procesorów
danych, usługi projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej,
usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi projektowania
w zakresie restauracji, usługi projektowania w zakresie tworzenia sie‑
ci, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowania
w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi projektowania
wnętrz budynków, usługi projektowania wnętrz uwzględniające za‑
sady feng shui, usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych, usługi projektowania wyszuki‑
warek internetowych, usługi projektowania związane z inżynierią ją‑
drową i wodną, usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi projektowania związane z układami scalonymi, usługi projek‑
towe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usług projektowe do‑
tyczące oprogramowania komputerowego, usługi projektowe doty‑
czące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego,
usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputero‑
wych, usług projektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi pro‑
jektowe w zakresie tkanin dekoracyjnych, usługi projektowe związa‑
ne z publikacją dokumentów, usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, usługi projektowe związane z systemami
procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projekto‑
we związane z nieruchomościami, usługi przechowywania danych
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi projek‑
towe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów
do przetwarzania informacji, usługi przechowywania elektroniczne‑
go w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi przecho‑
wywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi ry‑
sowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi sprawdzania
rurociągów, usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
usługi szyfrowania danych, usługi technologiczne i dotyczące ich ba‑
dania, usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi technologicz‑
ne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie produkcji,
usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne
w zakresie komputerów, usługi technologiczne w zakresie projekto‑
wania, usługi testów dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi laborato‑
ryjne), usługi testowania diagnostycznego wspomagane kompute‑
rowo, usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach kontroli
jakości, usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jako‑
ści, usługi testowania nasienia zwierząt w celach badawczych, usługi
testowania sprzętu leśniczego w ramach kontroli jakości, usługi te‑
stowania sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości, usługi te‑
stowania systemów alarmowych i monitorujących, usługi testowania
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użyteczności witryn internetowych, usługi testowania w celu certyfi‑
kacji jakości lub standardów, usługi testowania w zakresie określania
stopnia zużycia elementów smarujących, usługi testowania zgodno‑
ści, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z kompu‑
terowych dysków twardych, usługi utrzymywania stron interneto‑
wych, usługi w dziedzinie nauk o ziemi, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, usługi w dziedzinie programowania komputerów,
usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego kom‑
puterów, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi
w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi w zakre‑
sie aktualizacji baz danych oprogramowań, usługi w zakresie analiz
i badań chemicznych, usługi w zakresie analiz chemicznych, usługi
w zakresie analiz chemicznych do użytku w ocenie, usługi w zakresie
analizy chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, usługi w za‑
kresie analizy chemicznej do wykorzystania w badaniach materia‑
łów, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie
analizy monet [potwierdzenie autentyczności], usługi w zakresie
analizy krwi, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakre‑
sie analizy chemicznej do wykorzystania w analizach gemmologicz‑
nych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi
w zakresie badań biologicznych, usługi w zakresie badań biome‑
dycznych, usługi w zakresie badań biochemicznych, usługi w zakre‑
sie badań chemicznych, usługi w zakresie badań geofizycznych, usłu‑
gi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii,
usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie badań
laboratoryjnych dotyczące środków farmaceutycznych, usługi w za‑
kresie badań matematycznych, usługi w zakresie badań przemysło‑
wych, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie badań
technicznych, usługi w zakresie badania składników przepływające‑
go powietrza, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu,
usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi w zakresie digi‑
talizacji wykresów, usługi w zakresie doradztwa technologicznego,
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie dosto‑
sowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w zakresie gór‑
nictwa i poszukiwań minerałów, usługi w zakresie grafiki komputero‑
wej, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi w zakre‑
sie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie informacji
o pogodzie, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie
inspekcji domów [oględziny], usługi w zakresie instalacji oprogramo‑
wania komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie integracji sys‑
temów komputerowych, usługi w zakresie inżynierii jądrowej, usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie inżynierii bioche‑
micznej, usługi w zakresie komputerowego projektowania części
i form, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie
komputerowej analizy żywności, usługi w zakresie komputerowego
podziału czasu, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa kompute‑
rowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko‑
dowania danych, usługi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub
biologicznych, usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputero‑
wego, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych,
usługi w zakresie oceniania skuteczności lekarstw weterynaryjnych,
usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków che‑
micznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków farma‑
ceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności przemysło‑
wych środków chemicznych, usługi w zakresie oceny oddziaływania
na środowisko, usługi w zakresie ochrony przed spamem, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz‑
nych, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie od‑
krywania leków, usługi w zakresie opracowywania metod testowa‑
nia, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, usługi w za‑
kresie planowania technologicznego, usługi w zakresie planowania
i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, usługi w zakresie
planowania architektonicznego, usługi w zakresie pomiarów geofi‑
zycznych w odwiertach, usługi w zakresie pomiarów demograficz‑
nych, usługi w zakresie pomiarów sejsmicznych, usługi w zakresie
pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie pomocy technicz‑
nej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakre‑
sie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym
zakresie, usługi w zakresie projektowania tkanin, usługi w zakresie
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projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla bran‑
ży detalicznej, usługi w zakresie projektowania odzieży, usługi w za‑
kresie projektowania biżuterii, usługi w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w za‑
kresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie
projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usłu‑
gi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie projektowania
technicznego, usługi w zakresie projektowania produktów, usługi
w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, usługi
w zakresie projektowania kuchni, usługi w zakresie projektowania
mikroukładów, usługi w zakresie projektowania wnętrz butików,
usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projek‑
towania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania da‑
nych, usługi w zakresie projektowania i programowania kompute‑
rów, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo,
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w za‑
kresie projektowania komercyjnego, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, usługi w zakresie przemysłowego projektowania
technicznego, usługi w zakresie rozwoju biologicznego, usługi
w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie redagowania
programów komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej,
usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi w zakre‑
sie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie technolo‑
gii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony
zdrowia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w za‑
kresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie testów bezpieczeń‑
stwa technologicznego, usługi w zakresie testów naukowych, usłu‑
gi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie testów
wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testowania mate‑
riałów, usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi w zakresie
testowania rozpuszczalników, usługi w zakresie testowanie gleby,
usługi w zakresie testowania nasion, usługi w zakresie tworzenia wi‑
tryn internetowych, usługi w zakresie udzielania informacji techno‑
logicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projek‑
towania i rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wypo‑
życzania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie zabezpiecza‑
nia danych, usługi w zakresie wzorcowania, usługi w zakresie zabez‑
pieczania danych [zapory], usługi wsparcia technicznego w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi z zakresu technologii
bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, usługi zapewnie‑
nia jakości, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi związane
z opracowywaniem baz danych, usługi związane z projektowaniem
graficznym [sztuka], utrzymanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, utrzyma‑
nie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, utrzyma‑
nie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami,
utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do In‑
ternetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego używanego
do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, utrzymanie oprogra‑
mowania komputerowego, utrzymanie witryn internetowych i ho‑
sting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, utrzymy‑
wanie baz danych, utrzymywanie zapisów komputerowych,
ważenie pojazdów, wdrażanie programów komputerowych w sie‑
ciach, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo,
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z archi‑
tekturą, wydawanie informacji toksykologicznych, wykonywanie
analiz chemicznych, wykonywanie pomiarów, wykrywanie i usuwa‑
nie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wykry‑
wanie radonu, wynajem dostępu do komputerów, wynajem kom‑
puterów, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, wynajem komputerów i oprogramowania kom‑
puterowego, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajem
oprogramowania i programów komputerowych, wynajem oprogra‑
mowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputero‑
wego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania
komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i kompute‑
rowych urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania kom‑
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puterowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi,
wynajem oprogramowania komputerowego związanego z oferta‑
mi cenowymi, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem
programów komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej
na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu
i oprogramowania, wynajem sprzętu i oprogramowania kompute‑
rowego, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem
sprzętu komputerowego, wynajem urządzeń naukowych, wynajem
urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu do‑
stępu do komputerów, wynajmowanie oprogramowania dla dostę‑
pów do Internetu, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz
osób trzecich, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wypoży‑
czanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych, wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
kalkulatorów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie kompute‑
rów do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobi‑
stych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników
danych, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie opro‑
gramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron interne‑
towych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania
zapasami, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związa‑
nego z podróżowaniem, wypożyczanie oprogramowania kompute‑
rowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania
do przetwarzania danych, wypożyczanie programów do przetwa‑
rzania danych, wypożyczanie programów zabezpieczających przed
zagrożeniami internetowymi, wypożyczanie przyrządów nauko‑
wych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia czasu, wypożyczanie
sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerem, wypożyczanie
sprzętu do projektowania, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kom‑
puterowych, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputero‑
wych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie sprzętu komputero‑
wego, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie urządzeń
pomiarowych, wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas, wypo‑
życzanie wyposażenia komputerowego, wzornictwo i opracowy‑
wanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemy‑
słowe i projektowanie graficzne, zapewnianie badań technicznych
z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie doradz‑
twa technicznego dla przemysłu rafineryjnego, zapewnianie do‑
radztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego,
zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu petroche‑
micznego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowni‑
ków programów komputerowych, zapewnianie ocen ekspertów
w zakresie przetwarzania danych, zarządzanie projektami architek‑
tonicznymi, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projekta‑
mi komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich,
zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie zawartością przed‑
siębiorstwa, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
środowiska, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
naukowymi, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], zintegrowane
badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplar‑
niach i plonach, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowa‑
niu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].

(111) 298820
(220) 2016 10 13
(210) 462614
(151) 2017 04 28
(441) 2016 11 21
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) Imodium. Lek przeciwbiegunkowy rozpuszczający się
w jamie ustnej bez popijania.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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(111) 298821
(220) 2016 10 13
(210) 462636
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US.
(540) Black Mamba Hyperrush
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy die‑
ty, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetycz‑
ne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierają‑
ce 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 trze‑
cich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprze‑
daż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: białkowe
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety za‑
wierające 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 inter‑
netowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych
z promocją następujących towarów: białkowe suplementy diety, od‑
żywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy die‑
ty i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suple‑
menty diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 298822
(220) 2016 10 13
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) GIŻYŃSKI PIOTR, Baboszewo, PL.
(540) nutrivit pharm
(540)

(210) 462659

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze.
(111) 298823
(220) 2016 10 13
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) PAJĄK DARIUSZ MAXIMUS, Ruda Śląska, PL.
(540) MOTOMAXIMUS
(540)

4365

(510), (511) 41 usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich po‑
jazdów.

(111) 298825
(220) 2016 10 15
(210) 462731
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSIO
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane i bita
śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty,
kefiry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego,
produkty z mleka sfermentowanego, kazeina do celów spożyw‑
czych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pa‑
sty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie ma‑
sła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz z przewagą produktów
zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione
wyroby o smaku owocowym, z dodatkiem soków l/lub przecierów
owocowych l/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające
produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-wa‑
rzywne, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzyw‑
ne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro-i/lub makroele‑
mentów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody
smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące,
syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania napojów
musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(111) 298826
(220) 2016 10 15
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSIO
(540)

(210) 462732

(210) 462668

(111) 298824
(220) 2016 10 14
(210) 462714
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) SKOCZYLAS RADOSŁAW, SAŁAJCZYK MICHAŁ, MARKIEWICZ
MAREK, KUBICA GRZEGORZ, WILCZYŃSKI MACIEJ, RALLY TEAM RT
SPÓŁKA CYWILNA, Opole, PL.
(540) SZKOŁA NAUKI JAZDY Rally Team
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
szary, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane i bita
śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty,
kefiry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego,
produkty z mleka sfermentowanego, kazeina do celów spożyw‑
czych, sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pa‑
sty serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie ma‑
sła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz z przewagą produktów
zawartych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione
wyroby o smaku owocowym, z dodatkiem soków i/lub przecierów
owocowych i/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające
produkty nabiałowe lub mleczne środki fermentujące,, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-wa‑
rzywne, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzyw‑
ne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro-i/lub makroele‑
mentów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody
smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące,
syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty
do produkcji napojów, proszki i pastylki do otrzymywania napojów
musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 24.07.23, 27.05.01, 29.01.13, 24.07.01, 25.07.04

(111) 298827
(220) 2016 10 15
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PYSiO SMART

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 7 turbosprężarki, wtryskiwacze paliwa, pompy die‑
sla, pompy common rail, części pomp i sprężarek, 37 regeneracja
w/w podzespołów.

(210) 462736

4366
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny,
czerwony, jasnoczerwony, jasnozielony, szary, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko żelowane i bita
śmietana, desery mleczne i śmietankowe, musy mleczne, jogurty,
kefiry, napoje mleczne, serwatka, produkty z mleka mrożonego, pro‑
dukty z mleka sfermentowanego, kazeina do celów spożywczych,
sery i twarogi, sery, twarogi i twarożki homogenizowane, pasty
serowe, masło, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła,
pasty do kanapek zawierające tłuszcz z przewagą produktów zawar‑
tych w klasie 29, oleje i tłuszcze jadalne, w tym wymienione wyroby
o smaku owocowym, z dodatkiem soków l/lub przecierów owoco‑
wych l/lub owoców, napoje bezalkoholowe zawierające produkty
nabiałowe lub mleczne środki fermentujące,, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne
oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owo‑
cowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, soki,
nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owoco‑
wo-warzywne z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub wi‑
tamin, wody mineralne, stołowe i źródlane, wody smakowe, napoje
musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty,
zaprawy, wyciągi, esencje i inne preparaty do produkcji napojów,
proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących, napoje in‑
stant zawarte w klasie 32.
(111) 298828
(220) 2016 10 17
(210) 462745
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm, PL.
(540) ŻYJ PEŁNIĄ BARW
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, farby i barwniki do glazurowa‑
nia, farby podkładowe, minia ołowiana, farby ognioodporne i farby
bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakiery do pokrywania brązem
i do pozłacania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do barwników i farb,
środki zabezpieczające przed korozją i niszczeniem drewna, powłoki
do stosowania przy kryciu papą (farby i barwniki), barwniki, zapra‑
wy farbiarskie, nieprzetworzone żywice naturalne, folie metalowe
i sproszkowany metal dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
farby wapienne koloryzująca, farby do kitów i do gipsu, kit do cio‑
sów, sykatywy (środki wysuszające) do farb, środki wiążą do barwni‑
ków, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, farby jako powłoki i farby
do pokrywania, powłoki, glazury, barwniki do tekstyliów, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działal‑
nością gospodarczą, usługi biurowe, usługi handlu elektronicznego
oraz usługi handlowe, mianowicie dostarczanie informacji o produk‑
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamy
i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz internetowy
handel elektroniczny w związku ze sprzedażą następujących towa‑
rów w zakresie farb, powłok i traktowania powierzchni, chemikaliów,
farb, pokostów, lakierów, pokryć i powłok, środków antykorozyjnych
i zabezpieczających drewno przed psuciem, barwników, zapraw ma‑
larskich, nieprzetworzonych żywic naturalnych, barwników i glazur,
detergentów, folii metalowych i sproszkowanych metali dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, materiałów drukowanych, foto‑
grafii, materiałów piśmiennych, materiałów klejących i klejów, ma‑
teriałów dla artystów, pędzli i sprzętu dla artystów, rolek i wałków
do malowania, szablonów do malowania, folii ochronnych z tworzy‑
wa sztucznego, ochronnych folii samoprzylepnych, taśm maskują‑
cych, wzorników kolorów, kart kolorów, próbek kolorów, materiałów
instruktażowych i szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych
do pakowania, materiałów dla budownictwa, odzieży, obuwia, na‑
kryć głowy, wyrobów tekstylnych, tkanin, zasłon, materiałów do po‑
krywania podłóg, tapet, usługi marketingowe i promocyjne, spon‑
soring promocyjny, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, rozwijanie i koordynacja projektów wolontariatowych
dla obiektów charytatywnych.

Nr 12/2017

(111) 298829
(220) 2016 10 17
(210) 462753
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) MARCINIAK TADEUSZ, Gałków Mały, PL.
(540) system anioł stróż
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
reklama, 44 fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, świadczenie usług przez domy opie‑
ki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wyposażenie
sprzętu medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa w zakresie
opieki osobistej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłama‑
niowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożycza‑
nie alarmów bezpieczeństwa.
(111) 298830
(220) 2016 10 17
(210) 462754
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) LEGAN PIOTR PRYWATNY GABINET LEKARSKO-DENTYSTYCZNY,
Toruń, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 02.09.10, 18.04.11, 29.01.13
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, korony dentystyczne, mostki
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, implanty [protezy]
stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomato‑
logicznej, implanty protetyczne, części protetyczne do stomatologii,
przyrządy do implantów protetycznych, protezy i sztuczne implan‑
ty, mosty do implantów do celów dentystycznych, koronki zębowe,
koronki na zęby, 40 usługi technika dentystycznego, produkcja ko‑
ronek dentystycznych na zamówienie, produkcja protez dentystycz‑
nych na zamówienie, produkcja wkładów koronowo-korzeniowych
na zamówienie, 44 usługi dentystyczne, stomatologia kosmetyczna,
pomoc stomatologiczna, wypożyczanie instrumentów stomatolo‑
gicznych, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informa‑
cji na temat stomatologii, usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, usługi doradcze dotyczące implantów prote‑
tycznych, dopasowywanie protez, usługi kliniki dentystycznej, kon‑
sultacje dentystyczne, wprowadzanie implantów protetycznych,
wstawianie koronek dentystycznych.
(111) 298831
(220) 2016 10 17
(210) 462763
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitaminum B6 Forte
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 298832
(220) 2016 10 17
(210) 462766
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie, PL.
(540) SKLEP INTERNETOWY studzienki.pl KANWOD-INVEST GROUP
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(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe,
miody pitne.

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 skrzynki wodomierzowe, pokrywy na studzienki, stu‑
dzienki kanalizacyjne, 11 instalacje oczyszczania ścieków, apara‑
tura do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków,
urządzenia do oczyszczania wody, zespoły do oczyszczania wody,
zbiorniki do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania wody,
urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, obudowy filtrów
do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdat‑
niania wody, studzienki wodomierzowe, zasuwy burzowe, studzienki
z wyciąganym wodomierzem, .
(111) 298833
(220) 2016 10 17
(210) 462767
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) STALA MONIKA, Ząbki, PL.
(540) MANSOR
(510), (511) 43 hotel, kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, rezerwacje miejsc
w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi hotelowe, ho‑
telowe usługi kateringowe, usługi w zakresie zakwaterowania na po‑
byt czasowy, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywno‑
ści i napojów dla gości w restauracjach, organizowanie bankietów,
usługi w zakresie bankietów, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczy‑
stości towarzyskie na specjalne okazje.
(111) 298834
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Miodula Tatrzańska RÓŻANA
(540)

(210) 462780

Kolor znaku: jasnożółty, biały, brązowy, ciemnobrązowy, szary, czarny
(531) 29.01.15, 26.01.02, 26.01.16, 06.01.01, 06.01.02, 06.19.05,
05.05.10, 05.05.22, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe, li‑
kiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole i likiery wspo‑
magające trawienie.
(111) 298835
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Miód pitny TATRZAŃSKI
(540)

4367

(210) 462782

Kolor znaku: beżowy, jasnobrązowy, czerwony, czarny,
ciemnobrązowy
(531) 25.01.01, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14

(111) 298836
(220) 2016 10 17
(210) 462785
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) PANAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PANAWIT
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.12, 24.17.20
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, artykuły do pielęgnacji,
detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki
i balsamy, kosmetyki organiczne, dermokosmetyki, ekologiczne środki
czystości, środki czyszczące biodegradowalne, mydła, kostki do mycia,
5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki
do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne,
wyroby medyczne, suplementy diety, odżywki, zioła lecznicze, mie‑
szanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, ma‑
ści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych,
proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, arty‑
kuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substan‑
cje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suple‑
menty diety do celów medycznych, wyroby medyczne zawarte w tej
klasie przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia przebie‑
gu chorób u ludzi, w postaci: syropów do użytku farmaceutycznego,
farmaceutycznych lizaków, żeli, hydrożeli, pastylek do ssanie, tabletek,
drażetek, kapsułek, roztworów do picia, roztworów do płukania, pre‑
paratów w sprayu, preparatów do zachowania higieny w tym higieny
uszu, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sa‑
nitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrun‑
kowe-plastry, opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, 30 słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci
granulowanej, herbata bez teiny słodzona słodzikami, słodziki składa‑
jące się z koncentratów owocowych, słodziki naturalne w postaci kon‑
centratów owocowych, artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia
deserów, syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syrop
glukozowy do użytku jako słodzik do żywności, produkty spożywcze
wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, cukry, naturalne
słodziki, produkty pszczele, miód, produkty na bazie miodu, kit pszcze‑
li, propolis, słodycze ozdobne na choinki, słodziki, słodziki naturalne,
substytuty kawy, suchary, woda morska do gotowania, wodorosty jako
przyprawa, preparaty zbożowe, zioła, ziele angielskie, zioła konser‑
wowane jako przyprawy, zioła przetworzone do celów spożywczych,
35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak:
żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, ko‑
smetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne,
preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe
do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki
lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierz‑
bownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunko‑
we, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych
produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produktów farmaceutycz‑
nych, suplementów diety, wyrobów medycznych, odżywek, olejków
antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności
dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków organicznych,
naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propoliso‑
wych, propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw, syropów, eko‑
logicznych środków czystości, środków czyszczących biodegradowal‑
nych, mydeł i kostek do mycia, czekolad.
(111) 298837
(151) 2017 05 16

(220) 2016 10 17
(441) 2017 01 30

(210) 462794
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(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ANTIOXIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 298838
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) BUKAŁA MARCIN IZOTON, Ożarów, PL.
(540)
(540)

(210) 462795

(531) 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące za‑
wierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z na‑
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za po‑
mocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi.
(111) 298839
(220) 2016 10 17
(210) 462799
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) MASARNIA MIZERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mizerów, PL.
(540) Wędliny z nocnej zmiany
(540)

Nr 12/2017

(510), (511) 11 jonizatory wody, jonizatory wody do celów do‑
mowych.

(111) 298842
(220) 2016 10 17
(210) 462817
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety D3 Optima
(540)

Kolor znaku: granatowy, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 27.07.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystoso‑
wana dla celów medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe, środki opatrunkowe,
materiały dentystyczne, woski dentystyczne, dentystyczne materia‑
ły do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 298843
(220) 2016 10 17
(210) 462821
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin, PL.
(540) CYDR BURSZTYNOWY z naturalnej fermentacji robione sercem
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, galarety mięsne, flaki, kaszan‑
ka, krokiety, mięsa i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone,
pasztet z wątróbki, smalec, szynka, wątroba, wieprzowina.
(111) 298840
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) ekoplast KRAKÓW
(540)

(210) 462802

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 26.04.04, 26.01.12, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 6 okna i drzwi z profili aluminiowych, ramy okienne
i drzwiowe metalowe, 19 okna z PCV, niemetalowe ramy do okien
i drzwi.
(111) 298841
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) UAB Burbuliukas ir Co, Panevezys, LT.
(540) aQuator
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy, czerwony, żółty, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe cydr.
(111) 298844
(220) 2016 10 17
(210) 462823
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) NALEWKA Z BORÓW MANUFAKTURA ALKOHOLI
GATUNKOWYCH
(540)

(210) 462805

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(531) 05.11.15, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe za wyjątkiem piwa.
(111) 298845
(220) 2016 10 17
(210) 462829
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) GĄSIOROWSKA AGNIESZKA, GĄSIOROWSKI ANDRZEJ
SZKOŁA TAŃCA AS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) ZDROWOLUBEK
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(540)

4369

informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, infor‑
macja o rekreacji.

(111) 298848
(220) 2016 10 19
(210) 462877
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) EXG INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL.
(540) EXCHANGE GROUP
(540)
Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony,
brązowy, czarny
(531) 04.02.20, 27.05.01, 05.07.13, 29.01.15
(510), (511) 16 opakowania do żywności, 25 odzież, 41 nauczanie
o profilaktyce żywieniowej, .
(111) 298846
(220) 2016 10 18
(210) 462846
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole, PL.
(540) Mineralvit
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, wapno do pasz, wzmacniające
substancje odżywcze dla zwierząt, zboże na pasze dla zwierząt, ziar‑
na, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwie‑
rząt, pokarm, ściółka dla zwierząt, zwierzęta żywe.
(111) 298847
(220) 2016 10 18
(210) 462848
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
Toruń, PL.
(540) kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, biały, żółty, zielony,
pomarańczowy, czerwony
(531) 26.05.12, 26.03.04, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną i gospodarczą,
informacja o działalności artystycznej i gospodarczej, usługi promo‑
cji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, re‑
kreacyjnych, sportowych oraz usług promocji województwa, patro‑
nat medialny nad działalnością handlową i usługową, promowanie
rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności pro‑
duktów regionalnych i wyrobów sztuki regionalnej, organizowanie
i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielstwa na rzecz pod‑
miotów gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi
w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
sprzedaży bezpośredniej i Internet towarów, w szczególności pro‑
duktów regionalnych i wyrobów sztuki regionalnej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, badania rynkowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie po‑
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, orga‑
nizowanie targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, 39 organizowanie podróży, prowadzenie informacji
turystycznej i podróżniczej, informacja dotycząca podróży oraz roz‑
kładów jazdy, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 41 usługi w zakresie organizowa‑
nia, prowadzenia oraz obsługi kursów, szkoleń, praktyk zawodowych
i innych pozaszkolnych form kształcenia, usługi w zakresie organizo‑
wania, prowadzenia oraz obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów,
seminariów, konferencji, wystaw, konkursów z dziedziny kultury
i edukacji, usługi rozrywki, usługi sportowe, usługi wydawnicze, pu‑
blikowanie tekstów innych niż reklamowych, usługi związane z or‑
ganizacją wypoczynku, promocja rozwoju nauki i kultury, edukacja,

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut, maklerstwo
w zakresie metali szlachetnych, pośrednictwo inwestycyjne, usługi
pośrednictwa finansowego, 41 szkolenia z zakresu rozpoznawania
znaków pieniężnych oraz złota dewizowego, szkolenia związane
z finansami, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], 42 programowanie komputerów, projektowanie progra‑
mów komputerowych.
(111) 298849
(220) 2016 10 19
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) DĘBOWSKI TOMASZ, Łódź, PL.
(540) SMART GEO SG
(540)

(210) 462883

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 26.03.01, 26.03.04, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi geodezyjne, pomiary geodezyjne, projektowa‑
nie techniczne, projektowanie budynków, oględziny nieruchomości,
usługi projektowania związane z nieruchomościami, usługi inspekcji
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków.
(111) 298850
(220) 2016 10 19
(210) 462901
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) PROFI PARK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie reklamy i działalności gospo‑
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, profesjonalne
doradztwo biznesowe dla zarządzania przedsiębiorstwem, eksplo‑
atacji komercyjnych centrów handlowych i / lub specjalistycznych
przestrzeni handlowych i innych nieruchomości, opracowanie i prze‑
kształcanie marketingowych koncepcji użytkowych i rozrywkowych
w dziedzinie nieruchomości, opracowywanie i zmiany kampanii
reklamowych i koncepcji marketingowych w zakresie zarządzania
nieruchomościami, pomoc i prowadzenie działań na rzecz promocji
sprzedaży dla centrum handlowego i specjalistycznych przestrzeni
handlowych, badanie i ocena informacji rynkowych w celu popra‑
wy możliwości marketingowych w odniesieniu do nieruchomości
komercyjnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla centrów
handlowych i / lub na specjalistycznych przestrzeni handlowych,
usługi zawierania transakcji handlowych, dla osób trzecich, doradz‑
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej i usługi w za‑
kresie czynności biurowych, jak również pozyskiwanie kontraktów
na dostarczanie usług i transakcji handlowych na rzecz osób trzecich
w zakresie komercyjnych centrów handlowych, organizacja i orga‑
nizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 36 opra‑
cowanie i przekształcanie koncepcji użytkowych i rozrywkowych
w dziedzinie nieruchomości w ich aspekcie finansowym, zarządzanie
nieruchomościami jak również pośrednictwo, wynajem i dzierżawa
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nieruchomości (zarządzanie obiektami), zarządzanie nieruchomo‑
ściami, usługi finansowania, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi parków rozrywki, udostępnianie obiektów spor‑
towych i rozrywkowych i ich wynajem.

(111) 298851
(220) 2016 10 19
(210) 462902
(151) 2017 05 10
(441) 2016 12 19
(732) CREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecinek, PL.
(540) PORANEK
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary-usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 298852
(220) 2016 10 19
(210) 462903
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) COMPOSITA MAMA DHA SUPLEMENT DIETY
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, ciemnoróżowy, niebieski,
fioletowy, jasnożółty, ciemnożółty, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe
do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne substancje przysto‑
sowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności
do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne
do użytku medycznego.
(111) 298853
(220) 2016 10 19
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) WĄTOREK ADAM F.H., Bydgoszcz, PL.
(540) KING FU FUSION
(540)

(210) 462910

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem
barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania i zaopatrzenia
w żywność na zamówienie, catering.
(111) 298854
(220) 2016 10 20
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ZAJCZENKO OKSANA AKCENT, Łódź, PL.

(210) 462924
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(540) akcent your reliable partner
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, żółty, zielony
(531) 05.05.20, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, pasy
do pończoch, piżamy, koszulki, peniuary, biustonosze, gorsety, majt‑
ki, podwiązki.
(111) 298855
(220) 2016 10 20
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) WIELEWSKI MARCIN ANSTEEL, Straszyn, PL.
(540) A ANSTEEL systemy mocowania
(540)

(210) 462953

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 14.03.03, 14.03.09, 14.03.20, 14.03.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe elementy złączne jak: śruby, nakrętki, pod‑
kładki, nity, gwoździe, kliny, kotwy, zaczepy, zawieszki, haki, nitona‑
krętki, metalowe elementy złączne wciskane, metalowe elementy
złączne do zgrzewania połączeń, zaślepki do zaślepiana połączeń,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, me‑
talowe materiały budowlane do wykonywania połączeń jak klamry
zaciskowe, zaciski, obejmy, wiązadła, zatyczki, 7 maszyny i przy‑
rządy elektryczne i elektromechaniczne do spawania, zgrzewani,
lutowania, nitowania, gwintowania, skręcania, cięcia, szlifowania,
frezowania, przecinania, wbijania, prasowania ( prasy )-wszystkie
w/w maszyny i przyrządy również napędem pneumatycznym lub
hydraulicznym, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym)
do nitowania, gwintowania, skręcania, cięcia, wbijania, zaprasowy‑
wania ( prasy ), 35 prowadzenie sprzedaży towarów ujętych w wy‑
kazie w wyspecjalizowanych punktach handlowych detalicznych
i hurtowych oraz poprzez Internet.
(111) 298856
(220) 2016 10 20
(210) 462962
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, PL.
(540) AQUAPARK REDA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.19, 03.09.04
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowa‑
nie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie ogłoszeń rekla‑
mowych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
wyceny, administrowanie hotelami, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, public relations, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], re‑
klama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów rekla‑
mowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośni‑
ków reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publiko‑
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wanie tekstów sponsorowanych, wynajem bilbordów [tablic rekla‑
mowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, agencje nieru‑
chomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wy‑
cena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], 37 budowa pawilonów i sklepów targowych, nad‑
zór budowlany, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo inżynieryjne [bu‑
downictwo], obsługa basenów kąpielowych, 39 wynajmowanie
garaży, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, prowadzenie
parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, wypożyczanie po‑
jazdów, składowanie, składowanie towarów, turystyka [zwiedzanie],
organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wy‑
najmowanie koni, zwiedzanie turystyczne, 41 usługi związane z or‑
ganizowanym i obsługą dyskotek, chronometraż imprez sportowych,
gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizo‑
wanie konkursów piękności, kultura fizyczna, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi zwią‑
zane z obozami wakacyjnymi [rozrywka], obsługa pół golfowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i pro‑
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, or‑
ganizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów
sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa
zjazdów, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje o wypoczyn‑
ku, 42 akwanautyka (eksploracja podwodna), projektowanie deko‑
racji wnętrz, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne,
43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy tury‑
styczne, hotele, kafeterie (bufety], kawiarnie, motele, usługi barowe,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater na pobyt czasowy, re‑
stauracje, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bie‑
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, 44 aromatera‑
pia, ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony pięk‑
ności, usługi związane z prowadzeniem sanatorium, usługi związane
z prowadzeniem sauny, usługi związane z prowadzeniem solariów,
terapeutyczne usługi, łaźnie tureckie.

(111) 298857
(220) 2016 10 21
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PAWLIKOWSKI TADEUSZ, Warszawa, PL.
(540) LORD CENTRUM HANDLOWE
(540)

(210) 462988

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej oraz pozy‑
skiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej
i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo
dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trze‑
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], pomoc
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w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy‑
mi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt, wyceny
handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badania i sondaże, badanie opinii
publicznej, badania i analizy rynku, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, przygotowywanie zeznań podatkowych, zarządzanie
hotelami, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowa‑
dzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie i ofero‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, orga‑
nizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi sekretarskie,
fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, wynajmo‑
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, reklama, agencja rekla‑
mowa, prenumerata czasopism i gazet dla osób trzecich, przegląd
prasy, doręczanie gazet osobom trzecim, 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 rekla‑
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy koresponden‑
cyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bilbordowe,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie
reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie progra‑
mów lojalnościowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, impresariat w działalności artystycznej,
usługi projektowe w zakresie reklamy, usługi projektowania plaka‑
tów reklamowych, folderów, projektowanie i opracowywanie szaty
graficznej materiałów reklamowych w postaci przedmiotów upo‑
minków, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing
i badania marketingowe, public relations, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompute‑
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszuki‑
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sorto‑
wanie danych w bazach komputerowych, zestawienia statystyczne,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, sprzedaż: żywności
i napojów, kosmetyków i produktów higienicznych oraz środków
czystości, odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyrobów ze skóry, bi‑
żuterii, wyrobów metalowych, sprzętu stosowanego w gospodar‑
stwie domowym, włączając artykuły i urządzenia dla gospodarstwa
domowego, meble, artykuły elektryczne, lampy i zastawę stołową,
artykułów i akcesoriów samochodowych, urządzeń i sprzętu au‑
diowizualnego, nośników danych czystych i z zapisem, urządzeń
i sprzętu komputerowego, gier, zabawek, artykułów sportowych
i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów ogrodniczych i artykułów
typu zrób to sam, materiałów piśmiennych, książek i gazet, aparatów
i materiałów fotograficznych, kwiatów i roślin, żywności i artykułów
dla zwierząt, usługi w zakresie informacji konsumenckiej, 36 analizy
finansowe, transakcje finansowe, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, operacje finansowe, operacje banko‑
we, obsługa kart debetowych, wymiany walutowe, operacje walu‑
towe, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni handlowych,
wynajmowanie nieruchomości, dzierżawa gospodarstw rolnych,
dzierżawa majątku nieruchomego, wycena kosztów naprawy, ścią‑
ganie czynszów, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele do‑
broczynne, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi
barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], organizowanie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], domy turystyczne, hotele,
motele, pensjonaty, hotele dla zwierząt, rezerwacja miejsc w pensjo‑
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na posiedzenia [mi‑
tyngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
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wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla‑
nych naczyń, wypożyczanie namiotów.

(111) 298858
(220) 2016 10 21
(210) 462993
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TOM-GAST SPÓŁKA JAWNA TOMASZ I AGNIESZKA
WOŹNIAK, Łódź, PL.
(540) tghome
(510), (511) 7 młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowe‑
go inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, 8 sztućce, sztućce
stołowe [noże, widelce i łyżki], noże kuchenne do obierania, pince‑
ty, 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 domowe‑
go, formy do ciast i ciastek, garnki kuchenne, butelki, patery, maty
do pieczenia, słoiki na ciastka, łopatki [sztućce], łopatki [sprzęt ku‑
chenny], łopatki [sztućce], łopatki do ciast, karafki [na alkohol], młyn‑
ki do pieprzu, ręczne, młynki ręczne do użytku domowego, nieelek‑
tryczne młynki kuchenne, ręczne młynki do kawy, patelnie, rondle,
rondle ceramiczne, pokrywki do garnków, łopatki [sprzęt kuchenny],
formy i foremki [przybory kuchenne], łyżki do mieszania [przybory
kuchenne], pędzle kuchenne, pipety kuchenne, pojemniki do użyt‑
ku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, przybory ku‑
chenne, rękawice kuchenne, tarki do celów kuchennych, elektryczne
i nieelektryczne korkociągi, przesiewacze, sita [przybory gospodar‑
stwa domowego], wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, 24 tekstylne podstawki pod naczynia.
(111) 298859
(220) 2016 10 21
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) SZELĄG MATEUSZ, Warszawa, PL.
(540) WOODMATEO
(540)

(210) 462998

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy
(531) 14.07.06, 14.07.11, 14.07.18, 14.07.23, 14.07.99, 15.03.01,
15.03.99, 14.07.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 tarcica, drewniane półfabrykaty, drewno budowlane
tarte, deski, drewno obrobione, więźba dachowa, krokwie dachowe,
stolarka budowlana, drzwi, okna, deski podłogowe, parkiety, schody
drewniane, stopnie schodów drewniane, drewniane elementy klejone,
architektura ogrodowa drewniana, ogrodzenia żeberkowane, deski
tarasowe, altany, balustrady niemetalowe, konstrukcje budowlane nie‑
metalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elemen‑
ty wykończeniowe budowlane niemetalowe, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe, szalówki cie‑
sielskie, żaluzje niemetalowe, 20 załadunkowe palety niemetalowe,
palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe,
bambus, rotang [trzcinopalma, ratan], ramy do obrazów, plastry miodu
[ramki], ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, listwy do ramy
obrazów, klepka bednarska, panele drewniane do mebli, wyroby sto‑
larskie, meble, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, kar‑
toteki [meble], wolnostojące przepierzenia [meble], komody, taborety,
taborety ze schodkiem [meble], drzwi do mebli, kanapo-tapczany, ka‑
napy, toaletki, wysokie krzesła dla dzieci, wezgłowia, kredensy, krzesła,
ławy, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka drewniane, parawany
[meble], półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble],
półki magazynowe, zagłówki, wózki barowe ruchome do podawania
herbaty, wózki meblowe, szafki na lekarstwa, podstawy łóżek, chodziki
dla dzieci, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki
zamykane, szafy wnękowe, kojce, pulpity [meble], pulpity do pracy
w pozycji stojącej, blaty stołowe, stojaki, półki, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, sto‑
ły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły
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warsztatowe, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoiska wy‑
stawowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do me‑
bli, osprzęt niemetalowy do okien, budy dla psów, budy dla zwierząt
domowych, słupki do drapania dla kotów, blok rzeźniczy [stolik], kase‑
ty do ekspozycji biżuterii, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], maneki‑
ny na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, maszty flagowe, nie‑
metalowe beczułki, korki, korki do butelek, kadzie drewniane
do zlewania wina, obręcze do beczek niemetalowe, opakowania drew‑
niane do butelek, krany niemetalowe do beczek, tablice do zawiesza‑
nia kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe,
wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych,
numery domów nieświecące, niemetalowe, zasuwy drzwiowe nieme‑
talowe, żerdzie niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], dozowniki
stałe do ręczników niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów nieme‑
talowych, dzwonki do drzwi niemetalowe, kółka do kluczy, niemetalo‑
we, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, wieszaki i haczy‑
ki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, haczyki na ubrania,
niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubra‑
nia, haki do zasłon, karnisze do zasłon, klamki do drzwi niemetalowe,
ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe, osprzęt niemeta‑
lowy do drzwi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, rygle do ram
okiennych, niemetalowe, tace niemetalowe, taśmy drewniane, uchwy‑
ty do wanny, niemetalowe, szpule nie mechaniczne niemetalowe
do nawijania przewodów giętkich, nosidła [jarzma], kosze niemetalo‑
we, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką, stojaki do wy‑
stawiania gazet, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na para‑
sole, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki na paszę,
stojaki na ręczniki [meble], stojaki do butelek, stojaki na beczki, nieme‑
talowe, kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowania, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty,
podpórki do roślin lub drzew, stopnie [drabiny] niemetalowe, drabiny
z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzy‑
nie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki lęgowe, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rączki
do narzędzi niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, rękojeści nie‑
metalowe noży, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], po‑
jemniki pływające niemetalowe, oprawy do szczotek, kije do mioteł
niemetalowe, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, kołki nieme‑
talowe, kołki rozporowe, niemetalowe, pokrętła niemetalowe, kółka
do zasłon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samona‑
stawne, nie z metalu, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pro‑
wadnice do zasłon, rolety wewnętrzne okienne, rolety z plecionek
drewnianych [meble], rolki do zasłon, 35 agencje reklamowe, marke‑
ting, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytor‑
skie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, reklama, reklamą pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia re‑
klama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych,
wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa ad‑
ministracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypomina‑
nia o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności kon‑
sumenta, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie,
wynajem fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunika‑
tów, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalno‑
ści artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i re‑
klamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [za‑
kupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie,
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księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji
handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo bizneso‑
we, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynko‑
we, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie platformy inter‑
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja
o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działal‑
nością 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 budowlanych, zarządzanie w działalności gospo‑
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi eksper‑
tów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, po‑
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja da‑
nych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych po‑
przez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, kompute‑
rowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputero‑
wych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trze‑
cich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do‑
datkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po‑
średnictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], sprzedaż produk‑
tów: tarcica, drewniane półfabrykaty, drewno budowlane tarte, deski,
drewno obrobione, więźba dachowa, krokwie dachowe, stolarka bu‑
dowlana, drzwi, okna, deski podłogowe, parkiety, schody drewniane,
stopnie schodów drewniane, drewniane elementy klejone, architektu‑
ra ogrodowa drewniana, ogrodzenia żeberkowane, deski tarasowe,
altany, balustrady niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe,
niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykoń‑
czeniowe budowlane niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budow‑
nictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe, szalówki ciesielskie,
żaluzje niemetalowe, załadunkowe palety niemetalowe, palety trans‑
portowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, bambus, ro‑
tang [trzcinopalma, ratan], ramy do obrazów, plastry miodu [ramki],
ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, listwy do ramy obrazów,
klepka bednarska, panele drewniane do mebli, wyroby stolarskie, me‑
ble, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, kartoteki [me‑
ble], wolnostojące przepierzenia [meble], komody, taborety, taborety
ze schodkiem [meble], drzwi do mebli, kanapotapczany, kanapy, toa‑
letki, wysokie krzesła dla dzieci, wezgłowia, kredensy, krzesła, ławy, łó‑
żeczka dla małych dzieci, łóżka, łóżka drewniane, parawany [meble],
półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki
magazynowe, zagłówki, wózki barowe ruchome do podawania herba‑
ty, wózki meblowe, szafki na lekarstwa, podstawy łóżek, chodziki dla
dzieci, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki zamy‑
kane, szafy wnękowe, kojce, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozy‑
cji stojącej, blaty stołowe, stojaki, półki, stoliki pod maszyny do pisania,
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły
[robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe,
stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoiska wystawowe,
osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do okien, budy dla psów, budy dla zwierząt domowych,
słupki do drapania dla kotów, blok rzeźniczy [stolik], kasety do ekspo‑
zycji biżuterii, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], manekiny na ubra‑
nia, manekiny, manekiny krawieckie, maszty flagowe, niemetalowe
beczułki, korki, korki do butelek, kadzie drewniane do zlewania wina,
obręcze do beczek niemetalowe, opakowania drewniane do butelek,
krany niemetalowe do beczek, tablice do zawieszania kluczy, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, wywieszki [ta‑
bliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, numery do‑
mów nieświecące, niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, żer‑
dzie niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], dozowniki stałe
do ręczników niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów niemetalo‑
wych, dzwonki do drzwi niemetalowe, kółka do kluczy, niemetalowe,
niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, wieszaki i haczyki
na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, haczyki na ubrania, niemeta‑
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lowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki
do zasłon, karnisze do zasłon, klamki do drzwi niemetalowe, ogranicz‑
niki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe, osprzęt niemetalowy
do drzwi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, rygle do ram
okiennych, niemetalowe, tace niemetalowe, taśmy drewniane, uchwy‑
ty do wanny, niemetalowe, szpule nie mechaniczne niemetalowe
do nawijania przewodów giętkich, nosidła [jarzma], kosze niemetalo‑
we, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką, stojaki do wy‑
stawiania gazet, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na para‑
sole, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki na paszę,
stojaki na ręczniki [meble], stojaki do butelek, stojaki na beczki, nieme‑
talowe, kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowania, posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, postumenty pod doniczki na kwiaty,
podpórki do roślin lub drzew, stopnie [drabiny] niemetalowe, drabiny
z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzy‑
nie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste,
skrzynki lęgowe, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rączki
do narzędzi niemetalowe, rękojeści niemetalowe do kos, rękojeści nie‑
metalowe noży, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], po‑
jemniki pływające niemetalowe, oprawy do szczotek, kije do mioteł
niemetalowe, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, kołki nieme‑
talowe, kołki rozporowe, niemetalowe, pokrętła niemetalowe, kółka
do zasłon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samona‑
stawne, nie z metalu, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pro‑
wadnice do zasłon, rolety wewnętrzne okienne, rolety z plecionek
drewnianych [meble], rolki do zasłon, tarcica, drewniane półfabrykaty,
drewno budowlane tarte, deski, drewno obrobione, więźba dachowa,
krokwie dachowe, stolarka budowlana, drzwi, okna, deski podłogowe,
parkiety, schody drewniane, stopnie schodów drewniane, drewniane
elementy klejone, architektura ogrodowa drewniana, ogrodzenia że‑
berkowane, deski tarasowe, altany, balustrady niemetalowe, konstruk‑
cje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane
w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, platformy prefabrykowane
niemetalowe, szalówki ciesielskie, żaluzje niemetalowe, 37 ciesielstwo,
usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, malowanie, lakie‑
rowanie, murowanie, szlifowanie, tynkowanie, piaskowanie, doradz‑
two inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany, informacja bu‑
dowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane,
izolowanie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, za‑
bezpieczanie przed korozją, informacja o naprawach, rozbiórka bu‑
dynków, montaż rusztowań, budowa i naprawy magazynów, budowa
pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wy‑
najem buldożerów, wynajem koparek, wynajem żurawi, wypożycza‑
nie maszyn do czyszczenia, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze‑
wnątrz, czyszczenie okien, oczyszczanie dróg, instalowanie drzwi
i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i na‑
prawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, insta‑
lowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwła‑
maniowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń
kuchennych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, ukła‑
danie nawierzchni drogowych, usługi eksploatacji kamieniołomów,
kamieniarstwo, wiercenie studni, 40 usługi tartaczne, obróbka drew‑
na, usługi pilarskie, usługi strugarskie, heblowanie [tartak], informacje
o obróbce materiałów, oprawianie dzieł sztuki, składanie materiałów
na zamówienie dla osób trzecich, ścinanie i obróbka drewna, usuwanie
warstw nawierzchniowych.

(111) 298860
(220) 2016 10 21
(210) 463000
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BACHLEDA CURUŚ ADAM PIUS, Zakopane, PL.
(540) MAJĄTEK SŁAWNO CYDR WINO AD 1927
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 15.01.01, 24.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06
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(510), (511) 33 wino, cydr, napoje alkoholowe na bazie cydru, napoje
alkoholowe z dodatkiem cydru, perry, miód pitny, wino, napoje alko‑
holowe zawierające owoce, 43 usługi zaopatrzenia w cydr i napoje
z dodatkiem cydru, usługi serwowania cydru, prowadzenie restaura‑
cji, barów, kawiarni, pubów.

(111) 298861
(220) 2016 10 21
(210) 463001
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BACHLEDA CURUŚ ADAM PIUS, Zakopane, PL.
(540) NICPOŃ MAJĄTEK SŁAWNO
(540)

Kolor znaku: złoty, szary, granatowy, błekitny, biały
(531) 05.07.13, 17.02.17, 17.02.25, 21.01.25, 23.01.25, 24.03.01,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 33 cydr, napoje alkoholowe na bazie cydru, napoje al‑
koholowe z dodatkiem cydru, perry, napoje alkoholowe zawierające
owoce, 43 usługi zaopatrzenia w cydr i napoje z dodatkiem cydru,
usługi serwowania cydru, prowadzenie restauracji, barów, kawiarni,
pubów.
(111) 298862
(220) 2016 10 21
(210) 463004
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) PIĘTKA BEATA, Warszawa, PL.
(540) Katoffice
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy
pomocy wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, usługi dotyczące public rela‑
tions doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przeprowadzanie ekspertyz w zakresie działalności
gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja o działal‑
ności handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, do‑
radztwo w sprawach zarządzania personelem firmy, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie in‑
formacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenosze‑
niem przedsiębiorstw, rachunkowość, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, reklamy korespondencyjne, badania
rynku, wycena działalności handlowej, pomoc doradcza w zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 36 po‑
średnictwo w handlu nieruchomościami, wynajem nieruchomości
i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, doradztwo na rynku
nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie
majątkiem, zaciąganie i udzielanie pożyczek, usługi w zakresie
agencji inkasa i biur kredytowych, maklerstwo, leasing finansowy,
usługi w zakresie holdingów finansowych, pośrednictwo giełdowe,
obrót instrumentami finansowymi, doradztwo inwestycyjne, two‑
rzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi administrowanie
majątkiem ruchomym, wynajmowanie wybudowanych mieszkań
i biur, kupno i sprzedaż nieruchomości zarządzanie, pośrednictwo,
doradztwo i zarządzanie inwestycjami w nieruchomości lub inwe‑
stycjami w papiery wartościowe zabezpieczone na nieruchomo‑
ściach dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów o wysokich
dochodach netto, zarządzanie funduszami wzajemnymi lub trusta‑
mi inwestycyjnymi lokującymi kapitał w nieruchomościach zajmu‑
jącymi się papierami wartościowymi zabezpieczonymi udziałami
w nieruchomościach, zarządzanie funduszami wzajemnymi albo
depozytami, lokatami, majątkiem powierniczym lub kredytami
obejmującymi papiery wartościowe zabezpieczone udziałami
w nieruchomościach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kształ‑
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cenie praktyczne, pokazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakre‑
sie prac inżynierskich-projektowanie konstruktorskie, ekspertyzy
inżynierskie w zakresie budownictwa, opiniowanie, doradztwo
techniczne, informacja o edukacji, publikowanie pomocy nauko‑
wych na nośnikach elektronicznych, papierowych, publikowanie
wydawnictw, książek, skryptów, folderów, czasopism.

(111) 298863
(220) 2016 10 21
(210) 463009
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) EXTRA STYLE
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 3 żele do włosów, żele do masażu, kredki do brwi, pre‑
paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobi‑
ste do ciała, sole do kąpieli inne niż lecznicze, kremy kosmetyczne,
mleczka i balsamy do ciała, maseczki, lakiery do paznokci, ołówki ko‑
smetyczne, lakiery do paznokci, maści, toniki, żele do mycia, mydła,
odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
kremy do pillingu, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampo‑
ny, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk,
przybory toaletowe zawarte w tej klasie, sztuczne paznokcie, tusze
do rzęs, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, gumy do styliza‑
cji włosów, pianki do włosów, woski do włosów, preparaty do pielę‑
gnacji i stylizacji włosów.
(111) 298864
(220) 2016 10 21
(210) 463013
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SMART CARE
(510), (511) 9 aplikacje na urządzenia mobilne.
(111) 298865
(220) 2016 10 24
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) JAKUBOWSKA EWA EWAJ, Warszawa, PL.
(540) PROTRUST
(540)

(210) 463030

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, analizy finan‑
sowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, do‑
radztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w pozyskiwaniu
finansowania z banków i innych instytucji, doradztwo podatkowe,
usługi finansowe, usługi tworzenia funduszu inwestycyjnego, usłu‑
gi tworzenia struktury inwestycji, przygotowywanie dokumentacji
biznesowej, w tym biznes plany, prognozy finansowe, materiały
do kredytów, wszystkie powyższe związane z obsługą rynku nie‑
ruchomości, doradztwo biznesowe związane z nieruchomościami,
doradztwo prawne związane z nieruchomościami, ubezpieczenia
wszelkiego typu, działalność multiagencji, agencji brokerskich,
informacje o ubezpieczeniach, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, pośrednictwo w sprzedaży i najmie nieruchomości
mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych, zarządzanie nieru‑
chomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie nieruchomo‑
ści, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, 37 budownictwo, budownictwo przemy‑
słowe, drobna działalność deweloperska-wielomieszkaniowa zwią‑
zana z budownictwem, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryj‑
ne, czyszczenie budynków, informacja budowlana, instalowanie
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drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalo‑
wanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych,
izolowanie budynków, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz‑
nych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, in‑
stalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i napra‑
wy instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, lakierowanie, malowanie, murowanie, montaż
rusztowań, niszczenie szkodników, renowacja mebli, tapetowanie,
tynkowanie, rozbiórka budynków, szlifowanie, tapicerowanie me‑
bli, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, 45 agencje detektywistyczne, arbitraż, alternatyw‑
ne rozwiązywanie sporów, badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, dozór nocny, mediacje, monitoring sys‑
temów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, opieka nad domem,
usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania do‑
kumentów prawnych, usługi prawnicze, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych.

(111) 298866
(220) 2016 10 24
(210) 463049
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Myconafine 1% Terbinafini hydrochloridum krem Tuba
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 01.15.11, 01.15.23, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.13,
27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki, suplementy diety (dla ludzi), wyroby
medyczne w postaci kremu do celów medycznych i farmaceutycz‑
nych.
(111) 298867
(220) 2016 10 24
(210) 463058
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra, PL.
(540) intelli MICRO-CREPE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-pa‑
pierniczego.
(111) 298868
(220) 2016 10 24
(210) 463059
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) DIP RILIF na ostre bóle mięśni i stawów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji wło‑
sów, preparaty do opalania, mydła lecznicze, produkty perfume‑
ryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, tłuszcze do celów ko‑
smetycznych, środki sanitarne do celów medycznych, 5 preparaty
farmaceutyczne, plastry, medyczne odczynniki diagnostyczne, pla‑
stry 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 medycz‑
nych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów
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leczniczych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma, biule‑
tyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do na‑
uczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki zdrowotnej
i dobrego samopoczucia za wyjątkiem aparatów, 35 sprzedaż de‑
taliczna i hurtowa: produktów kosmetycznych, odświeżaczy do ust,
środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparatów do pielę‑
gnacji włosów, preparatów do opalania, mydła leczniczego, pro‑
duktów perfumeryjnych, perfum, chusteczek nasączanych płynami
kosmetycznymi, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry,
tłuszczy do celów kosmetycznych, preparatów farmaceutycznych,
plastrów, medycznych odczynników diagnostycznych, plastrów
leczniczych, leków w postaci aerozoli, kosmetyków leczniczych,
produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych, reklama,
usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, han‑
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk‑
cja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
kolportaż próbek, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób
trzecich (zarobkowe zarządzanie)-dotyczące ww. towarów wskaza‑
nych klasach 3, 5 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
rozpowszechnianie materiałów innych niż reklamowe, 44 usługi
informacyjne i doradcze w zakresie farmacji i leczenia, usługi moni‑
torowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia,
medyczne oraz osobistego dobrego samopoczucia.

(111) 298869
(220) 2016 10 24
(210) 463060
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) CAMBARERI FRANCO TANGO ARGENTINO STEAKHOUSE,
Łódź, PL.
(540) Franco Cambareri Tango ARGENTINO STEAKHOUSE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.13, 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 298870
(220) 2016 10 24
(210) 463067
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) RYCHTER KAROLINA TAX & MORE KANCELARIA
DORADZTWA PODATKOWEGO, Gdańsk, PL.
(540) Tax&more
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.03, 26.04.09,
26.13.25
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
związane z audytem, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowo‑
ści, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], przygoto‑
wywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca rachunkowości, do‑
radztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwa‑
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, do‑
radztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrudnienia,
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo związa‑
ne z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo profesjonalne w zakre‑
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sie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz
prawników, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrud‑
nienia, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych,
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami),
informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodar‑
czej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo doty‑
czące zbywania firm, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajno‑
ści przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie przejmowania firm, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania
rozwoju, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w sprawach działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, do‑
radztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie admi‑
nistrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie plano‑
wania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, do‑
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjo‑
nalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ce zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsię‑
biorstwami, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przed‑
siębiorstwie, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw,
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodar‑
cza], doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, do‑
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar‑
ketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
wytwarzania produktów, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakre‑
sie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlo‑
wym, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na za‑
sadach franchisingu, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania
systemów zarządzania jakością, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, do‑
radztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar‑
czą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, pomoc i do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością,
doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i do‑
staw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za‑
kładania barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradz‑
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
technologii informacyjnej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządza‑
nia biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w od‑
niesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie
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działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, 36 doradztwo
finansowe dotyczące testamentów, doradztwo finansowe dotyczące
spadków, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo fi‑
nansowe dotyczące emerytur, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo podatkowe
[nie prowadzenie rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości], doradztwo w zakresie podatków dochodowych, do‑
radztwo w zakresie finansowania emerytalnego, doradztwo w zakre‑
sie inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie finansów przed‑
siębiorstw, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo i analiza finansowa, do‑
radztwo związane z emeryturami, doradztwo finansowe dotyczące
planowania podatków, doradztwo finansowe w zakresie franchisin‑
gu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo finanso‑
we dotyczące programów akcji pracowniczych, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, doradztwo dotyczące usług zwią‑
zanych ze zwrotem pożyczek.

(111) 298871
(220) 2016 10 24
(210) 463069
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) APTEKA MEDICEO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18, 03.11.02, 03.11.01,
25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek interneto‑
wych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produk‑
tów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, ar‑
tykułów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, ma‑
teriałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych,
opatrunków, środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu me‑
dycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontro‑
lnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów
ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków receptu‑
rowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, diete‑
tyki, usługi medyczne, .
(111) 298872
(220) 2016 10 26
(210) 463168
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) SZELA-ADAMSKA JUSTYNA PRO MUSICA, Chmielnik, PL.
(540) pro musica szkoła muzyki rozrywkowej
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.10
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, nauka tańca.
(111) 298873
(220) 2016 10 25
(210) 463122
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) MUCHA BEATA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY NITEX, Płużnica, PL.
(540) nitex
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(111) 298877
(220) 2016 10 25
(210) 463131
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) DELFIN
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.

(531) 09.01.01, 11.07.01, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 obicia skórzane, 20 fotele, pufy na stelażu, pufy mięk‑
kie, materace, poduszki, stelaże meblowe, poduszki dekoracyjne,
wypełnienie poduszek, kanapy, sofy, narożniki, krzesła, bezgłowia,
leżyska dla psów, 24 narzuty, pokrowce na materace.

(111) 298878
(220) 2016 10 25
(210) 463136
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) KOSMOS
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.

(111) 298874
(220) 2016 10 25
(210) 463125
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) FIRMA ELEKTRYCZNA KARWASZ GRZEGORZ KARWASZ
WANDA KARWASZ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) KARWASZ
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.15.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne-szafy.
(111) 298875
(220) 2016 10 25
(210) 463129
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL.
(540) góry spotkań KARPATY.PL
(540)

(531) 06.01.02, 07.01.09, 07.01.19, 05.01.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowa‑
nie działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywa‑
nie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych), komputerowe zarządzanie plikami,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów re‑
klamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyna‑
jem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożycza‑
nie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 298876
(220) 2016 10 25
(210) 463130
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) FEMINA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.

(111) 298879
(220) 2016 10 25
(210) 463137
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) MOSKWA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298880
(220) 2016 10 25
(210) 463138
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) KOPERNIK
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298881
(220) 2016 10 25
(210) 463140
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) KOLEJARZ
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298882
(220) 2016 10 25
(210) 463141
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) KAMERALNE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298883
(220) 2016 10 25
(210) 463142
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) SKARPA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298884
(220) 2016 10 25
(210) 463143
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) HELIKON
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
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zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.

(111) 298885
(220) 2016 10 25
(210) 463144
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) 2+
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.09, 18.01.23, 27.05.01,
24.13.23, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi związane z parkowaniem samochodów.
(111) 298886
(220) 2016 10 25
(210) 463146
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) NEPTUN
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298887
(220) 2016 10 25
(210) 463147
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) SAWA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298888
(220) 2016 10 25
(210) 463148
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) RELAX
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298889
(220) 2016 10 25
(210) 463149
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) PIAST
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298890
(220) 2016 10 25
(210) 463150
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) WOLNOŚĆ
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298891
(220) 2016 10 25
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) WISŁA

(210) 463151
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(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.

(111) 298892
(220) 2016 10 25
(210) 463152
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) TATRY
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298893
(220) 2016 10 25
(210) 463153
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) SŁOŃCE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw sympo‑
zjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym.
(111) 298894
(220) 2016 10 26
(210) 463186
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Greenpal
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.13, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, mieszaniny węgla z bio‑
komponentami i biomasą, pył węglowy, węgiel kamienny, 35 wyse‑
lekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokonania
zakupu, 39 konfekcjonowanie paliwa węglowego w worki i pojem‑
niki, dystrybucja i magazynowanie paliw węglowych, usługi trans‑
portowe.
(111) 298895
(220) 2016 10 27
(210) 463217
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) MAŁGORZATA WSZAŁKOWSKA PHU RUCOLA, Ustka, PL.
(540) Verde RUCOLA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 zupy, potrawy rybne, galaretki jadalne, produkty z jaj
zawarte w tej klasie, produkty z homarów, krewetek, owoców morza,
sałatki warzywne, warzywa gotowane, mięso i żywność przygoto‑
wana z mięs, 41 nocne kluby, organizowanie przyjęć, organizowanie
zabaw, dyskoteki, rozrywka, rekreacja, organizowanie konferencji,
usługi w zakresie gier, w tym usługi salonów gier, usługi klubowe,
43 usługi barowe, gastronomiczne, domy turystyczne, hotele, ka‑
wiarnie, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, snack-bary,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy.
(111) 298896
(220) 2016 10 27
(210) 463257
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MEDIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PODMIOT LECZNICZY, Warszawa, PL.
(540)
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czych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety
przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz
do ich pielęgnacji.

Kolor znaku: różowy, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 44 badania antygenów transplantacyjnych (HLA) u cho‑
rych i dawców szpiku rodzinnych i niespokrewnionych, poszukiwania
i dobór niespokrewnionych dawców szpiku z rejestrów światowych,
poszukiwania i dobór spokrewnionych dawców szpiku, rekrutacja
potencjalnych szpiku do rejestru krajowego.
(111) 298897
(220) 2016 10 28
(210) 463280
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) ABRAMCZUK MATEUSZ WIEK-POL 2, Wiekowo, PL.
(540) Flaki po piracku
(510), (511) 29 flaki, wyroby garmażeryjne na bazie flaków.
(111) 298898
(220) 2016 10 28
(210) 463289
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FRESCO MARKET
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trze‑
cich żywności, artykułów spożywczych, napojów, produktów tyto‑
niowych, artykułów do użytku domowego i osobistego, produktów
farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaleto‑
wych w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokonania
zakupu detalicznego i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku
i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi do‑
radcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nierucho‑
mościami, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomo‑
ściami, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i skła‑
dowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu
na rzecz osób trzecich.
(111) 298899
(220) 2016 10 28
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MIESZAŁA MAGDALENA VENA, Wrocław, PL.
(540) Piękna w pracy
(540)
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(210) 463298

Kolor znaku: różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 298900
(220) 2016 10 28
(210) 463307
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOSMETYKI INDUKCYJNE
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pie‑
lęgnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i pre‑
paraty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów lecz‑
niczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne
w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli, oliwek balsamów,
preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczni‑

(111) 298901
(220) 2016 06 20
(151) 2017 03 23
(441) 2016 12 05
(732) OLSZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) terra landscape
(540)

(210) 458082

Kolor znaku: jasnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 pomiary środowiskowe, usługi architektoniczne i pla‑
nowania urbanistycznego, 44 projektowanie krajobrazów, projekto‑
wanie ogrodów.
(111) 298902
(220) 2016 08 05
(210) 460027
(151) 2017 02 15
(441) 2016 10 10
(732) CARGO POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydzyna, PL.
(540) Cargo Polska TRANSPORT & LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie działalności handlowej w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych,
sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych, pośrednictwo
handlowe, agencje informacji handlowej, 37 usługi konserwacji
i napraw pojazdów samochodowych, 39 transport drogowy towa‑
rów, transport kolejowy towarowy, transport lądowy pasażerski,
miejski, podmiejski, działalność taksówek osobowych, działalność
usługowa związana z przeprowadzkami, pakowanie i składowanie
towarów.
(111) 298903
(220) 2016 09 19
(210) 461694
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) RAVEN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) raven PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 arkusze stalowe, blacha stalowa, taśmy ze stali.
(111) 298904
(220) 2016 10 28
(210) 463316
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) POLOCZEK KRZYSZTOF PIEKARSTWO-CIASTKARSTWO-HANDEL,
Ruda Śląska, PL.
(540) Chleb Poloczek
(510), (511) 30 pieczywo, chleb.
(111) 298905
(220) 2016 10 28
(210) 463317
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WIELKOPOLSKA TELEWIZJA INFORMACYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) TELEWIZJA INFORMACYJNA tv WIELKOPOLSKA
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Kolor znaku: bordowy, biały, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, ba‑
dania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, optymaliza‑
cja stron internetowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno‑
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi mar‑
ketingowe, usługi przeglądu prasy, usługi public relations, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo‑
wych, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, nadawanie telewizji kablowej, transmisja plików
cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja progra‑
mów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów
internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, 41 infor‑
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów spor‑
towych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pro‑
dukcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, pro‑
dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publiko‑
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re‑
klamowe), studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp‑
nianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro‑
wej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po‑
brania], usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi związane z dyskotekami,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urzą‑
dzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożycza‑
nie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych .
(111) 298906
(220) 2016 10 28
(210) 463320
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRYZMAT A.W.
SULEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Mojsławice, PL.
(540) Rok 2010 BROWAR SULEWSKI Niewykluczone, że najlepsze
piwo w tej części Europy!
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, czarny, biały, ciemnoniebieski
(531) 01.01.05, 24.01.11, 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.01
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(510), (511) 21 kufle, 32 piwo i produkty piwowarskie.

(111) 298907
(220) 2016 10 28
(210) 463325
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BRYSK MARCIN ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ METALI
IRMEX, Pruszcz Gdański, PL.
(540) IRMEX
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 40 obróbka skrawaniem, obróbka metali, obróbka two‑
rzyw, 42 projektowanie form, projektowanie konstrukcji.
(111) 298908
(220) 2016 10 31
(210) 463343
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) ZAPART ZBIGNIEW RIDE ON, Prząsław Mały, PL.
(540) SKILL STICKERS Control Your Skills!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 antypoślizgowe nalepki z tworzyw sztucznych dla
urządzeń komputerowych, antypoślizgowe nalepki z tworzyw
sztucznych dla konsol do gier, antypoślizgowe nakładki z tworzyw
sztucznych dla urządzeń komputerowych, antypoślizgowe nakładki
z tworzyw sztucznych dla konsol do gier, 16 samoprzylepne naklejki
z tworzyw sztucznych do użytku biurowego i domowego.
(111) 298909
(220) 2016 10 31
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Accu Sperm
(540)

(210) 463345

Kolor znaku: fioletowy
(531) 29.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, pły‑
ny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj‑
ne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt.
(111) 298910
(220) 2016 10 31
(210) 463350
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) POLSKA GRUPA GÓRNICZA
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.15.25
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety mate‑
riałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców węglowych,
paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy kosztów, doradztwo
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w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu wę‑
gla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w ce‑
lach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel
i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, 39 pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu,
przechowywanie węgla i produktów węglopochodnych luzem, dys‑
trybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów
węglopochodnych, dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inży‑
nierskich w tym geologiczne, badania i analizy techniczne, poszuki‑
wania i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych
inwestycji na środowisko.

(111) 298911
(220) 2016 10 31
(210) 463355
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PGG
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.15.25
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety mate‑
riałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców węglowych,
paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy kosztów, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu wę‑
gla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w ce‑
lach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel
i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, 39 pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu,
przechowywanie węgla i produktów węglopochodnych luzem, dys‑
trybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów
węglopochodnych, dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inży‑
nierskich w tym geologiczne, badania i analizy techniczne, poszuki‑
wania i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych
inwestycji na środowisko.
(111) 298912
(220) 2016 10 31
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ZHENG HAISHAN, Sękocin Stary, PL.
(540) HSB
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 463369

(111) 298913
(220) 2016 10 31
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) ŁAPKO PIOTR JAKUB, Szczecin, PL.
(540) STETTINER
(540)

(210) 463371

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane na‑
poje gazowane, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, imitacja piwa, napo‑
je na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe,
piwo, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale, piwo pełne jasne,
piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, porter [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i le‑
moniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], wino jęczmienne
[piwo], ale [rodzaj piwa angielskiego], mineralizowane piwa, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe, aromatyzo‑
wane napoje gazowane, wody, woda gazowana wzbogacona wita‑
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minami [napoje], woda, soki, niegazowane napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzu‑
jące, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bez‑
alkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezalkoholowy, aperitify
bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe ga‑
zowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje
bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], bezalkoholo‑
we napoje słodowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholo‑
we napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, mieszanki
do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, preparaty do produkcji napo‑
jów, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu, do wy‑
twarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, syropy do lemoniady, likiery bezalkoholowe, preparaty
do sporządzania likierów, mieszanki do sporządzana napojów sorbe‑
towych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocento‑
we, aperitify, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorz‑
kie nalewki, koktajle, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wymie‑
szane napoje alkoholowe, wina, cydr.

(111) 298914
(220) 2016 10 31
(210) 463372
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) MATCZAK JOANNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
ROLAND, Płońsk, PL.
(540) Black Tie
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież z tkanin
naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież dżinsowa, dresy,
dzianina jako odzież, fraki, garnitury, garsonki, getry, golfy, halki,
kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, ko‑
stiumy kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, muszki, poszetki, kurt‑
ki, okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta, paski do odzieży,
peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, ręka‑
wiczki, skafandry, skarpety, smokingi, spodenki, spodnie, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki do odzieży, szlafroki, trykoty jako
ubrania, T-shirty, wyprawki dziecięce ubraniowe, żakiety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianino‑
we, nakrycia głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka,
kapelusze, obuwie damskie, męskie i dziecięce, 35 usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajo‑
wych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej na‑
stępujących towarów: bielizna, odzież damska, męska i dziecięca,
nakrycia głowy, obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny i odzie‑
ży, dodatki do odzieży: krawaty, paski, spinki do mankietów, szelki,
szaliki, skóry zwierzęce, skóry surowe, imitacje skóry i wyroby z tych
materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów
odzieżowych, tkaniny, tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły
krawieckie, pasmanteryjne, parasole, pokrowce na parasole, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w za‑
kresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie prania tkanin, 40 usługi
szwalnicze, usługi krawieckie w zakresie szycia, szycia odzieży, bie‑
lizny, krojenia tkanin, pikowania tkanin, tkania, wykańczania tkanin,
przeróbki odzieży, usługi w zakresie: apreturowania tkanin, farbowa‑
nia tekstyliów i odzieży, dekatyzowania tkanin, uszlachetniania przę‑
dzy, teksturowania przędz, snucia osnów, uszlachetniania przędzy
poliestrowej, hafciarstwa.
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(111) 298915
(220) 2016 10 31
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 02
(732) ADAMCZYK MAREK JACEK, Kromerowo, PL.
(540) Kurt Scheller BISTRO
(540)

(210) 463373
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 11 oprawy oświetleniowe LED.

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsłu‑
gowe, usługi barowe.
(111) 298916
(220) 2016 10 31
(210) 463383
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MIKOS PIOTR, OPARCZYK GRZEGORZ, ŻAK MAREK
EKONORM SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) EkoNorm
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, pomiary
środowiskowe.
(111) 298917
(220) 2016 10 31
(210) 463387
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PGG
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.15.25
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety mate‑
riałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców węglowych,
paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy kosztów, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu wę‑
gla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w ce‑
lach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel
i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, 39 pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu,
przechowywanie węgla i produktów węglopochodnych luzem, dys‑
trybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów
węglopochodnych, dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inży‑
nierskich, w tym geologiczne, badania i analizy techniczne, poszuki‑
wania i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych
inwestycji na środowisko.
(111) 298918
(220) 2016 10 31
(210) 463394
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) GORZKIEWICZ MATEUSZ ALFA HBLED, Kalisz, PL.
(540) ALFA HBLED

(111) 298919
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) BOBER RAFAŁ, Rzeszów, PL.
(540) ibra
(540)

(210) 463417

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 bazy pod makijaż w postaci past, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, fluid do makijażu, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ma‑
kijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kreda do makijażu, kredki do makijażu, kredki
do makijażu oczu, makijaż do podwajania powiek, makijaż teatralny,
ołówki do makijażu, podkłady do makijażu, preparaty do makijażu,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu brwi
w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu do twarzy i cia‑
ła, puder do makijażu, puder sypki do makijażu, środki do makijażu
oczu, środki do usuwania makijażu, 18 kuferki na przybory do maki‑
jażu sprzedawane bez wyposażenia, pudełka z kosmetykami do ma‑
kijażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy
i innych rzeczy osobistych, 21 aplikatory do makijażu, aplikatory
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], gą‑
beczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki do makijażu, nieelek‑
tryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, sza‑
blony stosowane przy nakładaniu makijażu, 35 usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów
do makijażu, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych róż‑
norodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towa‑
rów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hurtowni,
również przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary
branży kosmetycznej, części do wymienionych towarów, usługi re‑
klamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, administrowanie i or‑
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, badania rynku i badania mar‑
ketingowe, badania rynku do celów reklamowych, organizowanie
aukcji internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Interne‑
tu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania pro‑
duktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami
dokonywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działal‑
ności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy da‑
nych lub Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się
za pośrednictwem Internetu, marketing handlowy [inny niż sprze‑
daż], usługi w zakresie promocji sprzedaży, reklama i promocja
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wysta‑
wy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
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reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach bizneso‑
wych i promocyjnych.

(111) 298920
(220) 2016 11 02
(210) 463425
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice, PL.
(540) Luna CLASSIC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej.
(111) 298921
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) żabka
(540)

(210) 463427

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.03,
27.05.01
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w pro‑
dukcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przezna‑
czone 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 tone‑
rem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne]
do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń foto‑
kopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, wkłady atramen‑
towe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach, tusz [tonery] do fotoko‑
piarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery do fotokopia‑
rek, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń drukujących,
substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty barwiące,
papier do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartri‑
dże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących,
kartridże z tonerem do użytku z komputerami, kartridże z tonerem,
napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, napeł‑
nione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atra‑
mentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze dru‑
karskie, 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 od‑
świeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, ba‑
wełniane płatki kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasącza‑
ne preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, pa‑
tyczki z watą do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania
stóp, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i prepa‑
raty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach, zmywacze
do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów kosmetycznych,
nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nasą‑
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty
do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu,
olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płat‑
ki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, preparaty do mycia i pielęgnacji cia‑
ła, 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 napo‑
jów [olejki eteryczne], aromaty do żywności [olejki eteryczne], aro‑
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maty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żyw‑
ności w postaci olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki
eteryczne], olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodar‑
stwie domowym, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki
eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wy‑
bielania, detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku
w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, de‑
tergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w posta‑
ci żelu, tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy
wosk do polerowania, mydła do użytku domowego, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mie‑
szanka do polerowania podłóg, mieszanki do mycia okien, mydło
w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płyn‑
ne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty anty‑
statyczne do celów domowych, preparaty czyszczące do czyszcze‑
nia rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia i polerowania
skóry i butów, preparaty do prania, płyny 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 przed‑
nich szyb samochodowych, preparaty do polerowania, preparaty
do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, prepara‑
ty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłusz‑
czające do celów domowych, pałeczki zapachowe, preparaty wybie‑
lające do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do pra‑
nia, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami
do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia oku‑
larów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, spraye
zapachowe do odświeżania tkanin, środek do czyszczenia mebli, śro‑
dek do polerowania mebli, środki czyszczące, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do użytku
domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środ‑
ki do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych,
tabletki do zmywarek, żrące środki czyszczące, środki ścierne i poler‑
skie, 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 drzewne‑
go, 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 hi‑
gieniczne, 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 die‑
ty dla ludzi, płyny do płukania ust, środki do czyszczenia jamy ustnej,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfek‑
cyjne 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, insekty‑
cydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insek‑
tów, insektycydy do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe,
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemni‑
ki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa, folie meta‑
lowe do zawijania i pakowania,, folie metalowe do gotowania, po‑
jemniki 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, lo‑
kówki, elektryczne prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania
ciała ludzkiego, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce do grilla, ta‑
saki [noże], sztućce, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], rozgniata‑
cze do owoców, rozdrabniacze do warzyw, pudełka przystosowane
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do sztućców, otwieracze do puszek [nieelektryczne], obieraczki
do warzyw [noże ręczne], noże, widelce, łyżki, łyżki wykonane z me‑
tali 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 krajobra‑
zu, 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 utrwa‑
lone na nośnikach, oprogramowanie komputerowe, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz‑
ne), urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do kopio‑
wania, urządzenia do przechowywania danych, drukarki, fotokopiar‑
ki, skanery obrazu, urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegaw‑
cze, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, arty‑
kuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki
do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy, 11 za‑
palniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chło‑
dzenia i obróbki żywności i napojów, oświetlenie i reflektory oświetle‑
niowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i za‑
mrażania, 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, sztucz‑
ne 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 pu‑
dełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 dru‑
ki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto‑
niczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, kleje do papieru lub do użyt‑
ku 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 emble‑
maty, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty praso‑
we, drukowane raporty konsumenta, drukowane raporty z badań,
drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na za‑
wiadomienia i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki
świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu, kata‑
logi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism, organizery
osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamo‑
we, podręcznik użytkownika, programy imprez, prospekty, raporty,
reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje ob‑
razów, spisy, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulot‑
ki drukowane, ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rol‑
kach, 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 papie‑
rowa, formularze [blankiety, druki], opakowania kartonowe, opako‑
wania z tworzyw sztucznych, pojemniki z tektury falistej, filtry
do kawy papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żyw‑
ności 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 arty‑
kuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
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do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyro‑
by rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt, obro‑
że dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 19 niemetalowe
ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetla‑
cze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowi‑
ska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposaże‑
nia 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 wy‑
konane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaleto‑
we oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz‑
czenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucz‑
nych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki do prze‑
chowywania żywności, szmatki do butów, szczotki do butów, szczotki
do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki do butów, deski do prasowa‑
nia, 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, przy‑
bory kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów
medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura do aromaty‑
zowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domo‑
wych], 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 antysta‑
tyczne 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, urzą‑
dzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domo‑
wych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, zmiotki do ku‑
rzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych,
pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt, zmywaki do szoro‑
wania, do użytku domowego, dzbanki do piwa, dzbanki na wino, bu‑
telki na napoje dla podróżnych, karafki na wino, szklane karafki, ka‑
rafki [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, bie‑
lizna stołowa i pościelowa, etykiety z materiału tekstylnego, flagi
z tworzyw sztucznych, flagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstyl‑
ne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, raj‑
stopy, wyroby pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owo‑
ce, 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, chod‑
niki i maty, pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt spor‑
towy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, pro‑
dukty serowarskie, kefir [napój mleczny], śmietana, mleko sojowe,
oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzy‑
wa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owo‑
ce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, gala‑
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe,
zupy i buliony, przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, plac‑
ki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone pro‑
dukty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty
mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy w proszku, suszo‑
ne owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konser‑
wowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone,
masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki,
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produk‑
ty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki sma‑
kowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna prze‑
tworzone, 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,

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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, mro‑
żone 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, na‑
poje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty
do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka, [napoje], aro‑
matyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owoco‑
we i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje],
syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholo‑
wych, owocowe nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholo‑
we (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholo‑
wych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane
napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły do użytku z ty‑
toniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), wa‑
poryzatory 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 fa‑
jek, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapal‑
niczki dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi re‑
klamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketin‑
gowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar‑
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi infor‑
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsulta‑
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organi‑
zowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w za‑
kresie wystaw i prezentacji produktów, wynajem dystrybutorów au‑
tomatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go‑
spodarczej, 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 finanso‑
we, 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 karta‑
mi płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi finansowania,
usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le‑
asingowe, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy,
pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, usługi agencyjne lub po‑
średnictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodni‑
ków i dezynfekcja, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da‑
nych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów
telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu, transport, pakowanie
i składowanie towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 dru‑
kowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, przetwarzanie żywności i na‑
pojów, usługi rzeźnicze, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, eduka‑
cja, 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 za‑
kresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakre‑
sie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, 43 usługi zaopa‑
trzenia 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, serwo‑
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów
kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi kateringowe,
usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napo‑
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jów 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 praw‑
nych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie wła‑
snością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własno‑
ści przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz
osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysło‑
wej jako usługi prawne związane z eksploatacją praw własności inte‑
lektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi do‑
radcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, ochrona
własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.

(111) 298922
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) żabka
(540)

(210) 463428

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w pro‑
dukcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przezna‑
czone 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 tone‑
rem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne]
do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń foto‑
kopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, wkłady atramen‑
towe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach, tusz [tonery] do foto‑
kopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery do foto‑
kopiarek, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń
drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty
barwiące, papier do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pig‑
menty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami, kartri‑
dże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże
z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione to‑
nerem, tusze drukarskie, barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby
i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpiecza‑
nia, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane chus‑
teczki 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 zesta‑
wach, zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosme‑
tycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecz‑
nicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [prepara‑
ty toaletowe], płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, prepa‑
raty 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, środ‑
ki do higieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosme‑
tycznych, 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 olej‑
ków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków esencyj‑
nych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], olejki eteryczne, olejki
eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki zapachowe,
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olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polep‑
szacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki ete‑
ryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, de‑
tergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
detergenty do zmywarek w postaci żelu, tabletki do zmywarek, pre‑
paraty do usuwania farb, gotowy wosk do polerowania, mydła
do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszani‑
ny do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania podłóg,
mieszanki do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odpla‑
miacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, pły‑
ny 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‑
ny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty do czyszcze‑
nia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin,
preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów gospo‑
darstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywa‑
nia naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki
zapachowe, preparaty wybielające do użytku domowego, proszek
do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączo‑
ne preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywa‑
nia naczyń, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środek
do czyszczenia mebli, środek do polerowania mebli, środki czyszczą‑
ce, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapa‑
chowe 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 grillowa‑
nia, brykiety do grilla, brykiety paliwowe do użytku domowego, bry‑
kiety 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 od‑
straszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre‑
paraty i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, pod‑
paski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne, żywność dla nie‑
mowląt, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościo‑
we, suplementy diety dla ludzi, płyny do płukania ust, środki
do czyszczenia jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłon‑
ne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, far‑
maceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, mate‑
riały opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insek‑
ty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy do użytku domo‑
wego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pa‑
kowania, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania,,
folie metalowe do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe,
opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i rekla‑
mowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiata‑
jące, 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, przy‑
rządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przy‑
bory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedi‑
cure, 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 owo‑
ców, rozdrabniacze do warzyw, pudełka przystosowane do sztuć‑
ców, otwieracze do puszek [nieelektryczne], obieraczki do warzyw
[noże ręczne], noże, widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachet‑
nych, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektrycz‑
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ne], 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 na‑
rzędzia przypinane do pasów na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery
i de magnetyzery, utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektro‑
niczne bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, opro‑
gramowanie komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do prze‑
twarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowi‑
zualne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia
do przechowywania danych, drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu,
urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia optyczne, wzmac‑
niacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy
kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akceso‑
ria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia
i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzie‑
ci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy, 11 zapalniczki i zapalar‑
ki, 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 akce‑
soria do pojazdów, 13 artykuły pirotechniczne, sztuczne ognie, wyro‑
by 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 ze‑
garki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki, dzieła sztu‑
ki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednora‑
zowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do ce‑
lów domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, materia‑
ły 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 wyposa‑
żenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru, biuletyny informa‑
cyjne, biuletyny [materiały drukowane], bony, bony towarowe, bony
upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki pa‑
pierowe, czasopisma branżowe, dodatki do gazet w postaci czaso‑
pism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty in‑
formacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty
konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia,
kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowa‑
nia, kartki muzyczne z życzeniami, kartki świąteczne, kartki urodzino‑
we, kartki z życzeniami, karty menu, katalogi, książki, kupony, nadru‑
ki, naklejki, okładki czasopism, organizery osobiste, papierowe karty
lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkowni‑
ka, programy imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papiero‑
we, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłosze‑
niowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane, ulotki
reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaleto‑
wy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papie‑
rowe do twarzy, chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa papiero‑
we, 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 [blan‑
kiety, druki], opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucz‑
nych, pojemniki z tektury falistej, filtry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospo‑
darstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, podstawki pod kufle do piwa, torebki do gotowa‑
nia w kuchniach mikrofalowych, nalepki, naklejki, papierowe obrusy,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, ta‑
śmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, pa‑
pierowe serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izo‑
lacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, tor‑
by, 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 marszo‑
we i trekkingowe, 19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, sto‑
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iska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wy‑
stawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki i spinacze i uchwy‑
ty do nich, niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, statuetki, fi‑
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej kla‑
sie, 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, tale‑
rze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospo‑
darstwa domowego], pojemniki do przechowywania żywności,
szmatki do butów, szczotki do butów, szczotki do ubrań, suszarki
do bielizny, szczotki do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań
na baterie, łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszcze‑
nia zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, urzą‑
dzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki
papieru toaletowego, aparatura do aromatyzowania powietrza, do‑
zowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci,
miotły, mopy, pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domo‑
wych z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ście‑
reczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku domowe‑
go, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg, szczotki do dywanów,
szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okula‑
rów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne
do polerowania do celów domowych, wiadra do użytku w gospodar‑
stwie domowym, zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów ku‑
chennych 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, literat‑
ki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nie‑
elektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklan‑
ki 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 trans‑
portu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety z mate‑
riału tekstylnego, flagi z tworzyw sztucznych, flagi tekstylne, metki,
zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia gło‑
wy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby pończosznicze, legginsy, skar‑
petki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, ar‑
tykuły 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 choin‑
ki, 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], śmieta‑
na, mleko sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo‑
rzone 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 wa‑
rzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony, przekąski i desery, sałatki
gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone,
mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożo‑
ne, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietan‑
ka do kawy w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny
strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowa‑
ne, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cu‑
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i na‑
miastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukier‑
nicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witami‑
nowe, muesli, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pie‑
czywo, artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier, makaro‑
ny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze, ryż, dania gotowe
i wytrawne przekąski, kanapki, hamburgery w bułkach, kanapka
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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, majo‑
nez, 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 odalkoho‑
lizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bez‑
mleczne substytuty mleka, [napoje], aromatyzowane napoje gazo‑
wane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody,
wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syro‑
py do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe nektary,
bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), pre‑
paraty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokopro‑
centowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybory
dla palaczy artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytonio‑
we (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, aromaty do tyto‑
niu, 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 papieroso‑
we, gilzy papierosowe, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informa‑
cyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketin‑
gowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, mar‑
ketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udo‑
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj‑
nych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie da‑
nych do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarządzanie zaso‑
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania rynkowe, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, pieniężne i ban‑
kowe, 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 towara‑
mi giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami i wy‑
miana walut, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, ścią‑
ganie należności i factoring, usługi finansowania, usługi inwestycyj‑
ne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, po‑
średnictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo
w zakresie zakupu na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w za‑
kresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do elektronicz‑
nych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, automa‑
tyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomuni‑
kacyjnych, 39 usługi przewozu, transport, pakowanie i składowanie
towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wy‑
woływanie 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 gra‑
mi hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie, stwierdzanie auten‑
tyczności 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 na‑
poje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, przygotowy‑
wanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napo‑
jów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, usługi kawiar‑
ni, usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi restauracji fast-food,
winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 usłu‑
gi 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
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znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarzą‑
dzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw au‑
torskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi
prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi praw‑
ne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne
w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące li‑
cencjonowania własności intelektualnej, ochrona własności intelek‑
tualnej, ochrona praw autorskich.

(111) 298923
(220) 2016 11 02
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Żabka Polska Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) żabka
(540)

(210) 463429

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w pro‑
dukcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przezna‑
czone 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 tone‑
rem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne]
do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń foto‑
kopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, wkłady atramen‑
towe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach, tusz [tonery] do foto‑
kopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery do foto‑
kopiarek, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń
drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty
barwiące, papier do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pig‑
menty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami, kartri‑
dże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże
z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione to‑
nerem, tusze drukarskie, barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby
i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpiecza‑
nia, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane chus‑
teczki 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 zesta‑
wach, zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosme‑
tycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecz‑
nicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [prepara‑
ty toaletowe], płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, prepa‑
raty 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, środ‑
ki do higieny jamy ustnej, pasta do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosme‑
tycznych, 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 olej‑
ków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków esencyj‑
nych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], olejki eteryczne, olejki
eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki zapachowe,
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polep‑
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szacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki ete‑
ryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, de‑
tergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
detergenty do zmywarek w postaci żelu, tabletki do zmywarek, pre‑
paraty do usuwania farb, gotowy wosk do polerowania, mydła
do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszani‑
ny do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania podłóg,
mieszanki do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odpla‑
miacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, pły‑
ny 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‑
ny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty do czyszcze‑
nia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin,
preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów gospo‑
darstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywa‑
nia naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki
zapachowe, preparaty wybielające do użytku domowego, proszek
do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączo‑
ne preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywa‑
nia naczyń, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środek
do czyszczenia mebli, środek do polerowania mebli, środki czyszczą‑
ce, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapa‑
chowe 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 grillowa‑
nia, brykiety do grilla, brykiety paliwowe do użytku domowego, bry‑
kiety 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 od‑
straszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre‑
paraty i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, pod‑
paski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne, żywność dla nie‑
mowląt, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościo‑
we, suplementy diety dla ludzi, płyny do płukania ust, środki
do czyszczenia jamy ustnej, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłon‑
ne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, far‑
maceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, mate‑
riały opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insek‑
ty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy do użytku domo‑
wego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pa‑
kowania, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania,,
folie metalowe do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe,
opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i rekla‑
mowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatają‑
ce, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy, kar‑
tonowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy, 8 przy‑
bory 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 pu‑
szek [nieelektryczne], obieraczki do warzyw [noże ręczne], noże, wi‑
delce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki stołowe
ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne], dziadki do orze‑
chów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia rolnicze, ogrodnicze
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i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce, przyrządy do pod‑
trzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypina‑
ne do pasów na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery i de magnetyze‑
ry, utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne bazy
danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek‑
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie
komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual‑
ne, sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania da‑
nych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i foto‑
graficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania
danych, drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu, urządzenia i przyrzą‑
dy kserograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy 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 anty‑
koncepcyjne, prezerwatywy, 11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napo‑
jów, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, in‑
stalacje 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, przyrzą‑
dy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akce‑
soria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki, dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe
produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt‑
ku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów do‑
mowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, materiały dru‑
kowane, 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 papierni‑
czych lub celów domowych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, banery wystawowe z papieru, biuletyny informacyjne,
biuletyny [materiały drukowane], bony, bony towarowe, bony upo‑
minkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki papiero‑
we, czasopisma branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism,
druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informa‑
cyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty konsu‑
menta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, kalen‑
darze, 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 lo‑
jalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika,
programy imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papierowe,
reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszenio‑
we z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamo‑
we, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczni‑
ki 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 [blan‑
kiety, druki], opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucz‑
nych, pojemniki z tektury falistej, filtry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospo‑
darstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, podstawki pod kufle do piwa, torebki do gotowa‑
nia w kuchniach mikrofalowych, nalepki, naklejki, papierowe obrusy,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, ta‑
śmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, pa‑
pierowe serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izo‑
lacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, tor‑
by, 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 marszo‑
we i trekkingowe, 19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, sto‑
iska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
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niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wy‑
stawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki i spinacze i uchwy‑
ty do nich, niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, statuetki, fi‑
gurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej kla‑
sie, 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, tale‑
rze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospo‑
darstwa domowego], pojemniki do przechowywania żywności,
szmatki do butów, szczotki do butów, szczotki do ubrań, suszarki
do bielizny, szczotki do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań
na baterie, łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszcze‑
nia zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, urzą‑
dzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki
papieru toaletowego, aparatura do aromatyzowania powietrza, do‑
zowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci,
miotły, mopy, pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domo‑
wych z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ście‑
reczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku domowe‑
go, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg, szczotki do dywanów,
szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okula‑
rów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne
do polerowania do celów domowych, wiadra do użytku w gospodar‑
stwie domowym, zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów ku‑
chennych 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, literat‑
ki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nie‑
elektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklan‑
ki 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 trans‑
portu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety z mate‑
riału tekstylnego, flagi z tworzyw sztucznych, flagi tekstylne, metki,
zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia gło‑
wy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby pończosznicze, legginsy, skar‑
petki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, ar‑
tykuły 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 choin‑
ki, 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], śmieta‑
na, mleko sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetwo‑
rzone 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 wa‑
rzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony, przekąski i desery, sałatki
gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone,
mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożo‑
ne, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietan‑
ka do kawy w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny
strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowa‑
ne, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cu‑
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i na‑
miastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukier‑
nicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witami‑
nowe, muesli, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pie‑
czywo, artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier, makaro‑
ny, 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,
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paszteciki, placki, spaghetti, pizza, mrożone wyroby piekarnicze,
sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy, czatnej i pasty, miód, majo‑
nez, 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 odalkoho‑
lizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bez‑
mleczne substytuty mleka, [napoje], aromatyzowane napoje gazo‑
wane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody,
wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syro‑
py do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe nektary,
bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), pre‑
paraty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokopro‑
centowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybo‑
ry dla palaczy artykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i pa‑
pierosy 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 hu‑
midory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy, bibułki pa‑
pierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi‑
nistrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla‑
my, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me‑
diów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo‑
cyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezenta‑
cji produktów, wynajem dystrybutorów automatycznych,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, prze‑
twarzanie danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, za‑
rządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania
rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z dzia‑
łalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, pienięż‑
ne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nierucho‑
mości, 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 wa‑
lutami i wymiana walut, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatni‑
czymi, ściąganie należności i factoring, usługi finansowania, usługi
inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasin‑
gowe, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, po‑
średnictwo w zakresie zakupu na raty, usługi agencyjne lub pośred‑
nictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników
i dezynfekcja, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da‑
nych, 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 żywno‑
ści i napojów, usługi rzeźnicze, 41 usługi wydawnicze i reporterskie,
edukacja, rozrywka i sport, hazard, usługi związane z kasynami, gra‑
mi na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe,
usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w za‑
kresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakre‑
sie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, 43 usługi zaopa‑
trzenia 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, serwo‑
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów
kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi kateringowe,
usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napo‑
jów 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 praw‑
nych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie wła‑
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snością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własno‑
ści przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności
przemysłowej jako usługi prawne związane z eksploatacją praw wła‑
sności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelek‑
tualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektual‑
nej, ochrona własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.

(111) 298924
(220) 2016 11 02
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) LG Household & Health Care Ltd., Seoul, KR.
(540) PERIOE 46 cm PUM PING
(540)

(210) 463435

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów, ołówki
do wybielania zębów, plastry do wybielania zębów, płyny do płuka‑
nia jamy ustnej nie do celów medycznych, kosmetyczne wybielacze
do zębów, niezawierające środków farmaceutycznych płyny do płu‑
kania ust do celów niemedycznych.
(111) 298925
(220) 2016 11 03
(210) 463465
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat, PL.
(540) Kaczka pszeniczna
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary, biały
(531) 03.07.06, 05.07.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, podro‑
by, 31 żywy drób, 40 ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie żywności,
konserwowanie żywności, 44 usługi hodowli drobiu.
(111) 298926
(220) 2016 11 03
(210) 463469
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)

Kolor znaku: grafitowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania, wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
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wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 298927
(220) 2016 11 03
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 463470
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(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania, wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 298930
(220) 2016 11 03
(210) 463474
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)
Kolor znaku: biały, zielony
(531) 15.07.01, 15.07.04, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy szkolenio‑
we, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe,
publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów nauko‑
wych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek i perio‑
dyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(111) 298928
(220) 2016 11 03
(210) 463471
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)

Kolor znaku: grafitowy
(531) 26.04.01, 26.11.25, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania, wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 298929
(220) 2016 11 03
(210) 463473
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 26.11.25, 26.04.07, 26.04.18,
26.13.25
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania, wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 298931
(220) 2016 11 03
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 463475

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy szkolenio‑
we, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe,
publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów nauko‑
wych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek i perio‑
dyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(111) 298932
(220) 2016 11 03
(210) 463476
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) OIZ PŁ POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
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(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 02.01.16, 02.01.23, 15.07.01, 15.07.03, 15.07.04, 24.15.02,
24.15.08, 24.15.11, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy szkolenio‑
we, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe,
publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów nauko‑
wych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek i perio‑
dyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(111) 298933
(220) 2016 11 03
(210) 463483
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T TORUS
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25, 26.04.02,
27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajem zakwaterowania wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 298934
(220) 2016 11 03
(210) 463484
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) T
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
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wynajem zakwaterowania, wycena nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomo‑
ści, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo bu‑
dynków biurowych, budownictwo centrów handlowych, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 298935
(220) 2016 11 03
(210) 463488
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) PLENUS G. BOMBA, J. BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) Perlicht
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, żółty,
jasnoniebieski, biały, czerwony, jasnofioletowy, ciemnofioletowy,
jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do pra‑
nia, płyny do płukania, 35 badania marketingowe, badania rynku,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospo‑
darczej i handlowej: doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, usługi w zakresie
informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi
organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, promocji sprzedaży dla osób trzecich: zbieranie w jednym
miejscu z korzyścią dla innych towarów takich jak: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polero‑
wania, szorowania i ścierania, mydła, środki do czyszczenia zębów,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń,
proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania, umożliwiające
klientom zapoznanie się z nimi w dogodny sposób i ich nabywanie
również przez Internet, reklama oraz jej prowadzenie za pomocą sie‑
ci komputerowej, reklama zgłoszeniowa.
(111) 298936
(220) 2016 11 03
(210) 463497
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) MAXIVIT
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty die‑
tetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne środki
spożywcze do użytku medycznego, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów lecz‑
niczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność
dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła leczni‑
cze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty wita‑
minowe i mineralne do celów medycznych.
(111) 298937
(220) 2016 11 03
(210) 463499
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) ARDPOL WILK & PORĘBSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) ARDPOL
(510), (511) 9 cyfrowe drukarki kolorowe, czytniki etykiet [deko‑
dery], czytniki kodów kreskowych, drukarki atramentowe, dru‑
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karki atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki bezude‑
rzeniowe, drukarki etykiet, drukarki igłowe, drukarki kolorowe,
drukarki komputerowe, drukarki laserowe, drukarki taśmowe,
drukarki termiczne, drukarki uderzeniowe, elektroniczne etykiet‑
ki na towarach, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elek‑
troniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, etykiety identy‑
fikacyjne [do odczytu maszynowego], etykiety identyfikacyjne
[zakodowane], etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykie‑
ty zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie,
etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane magne‑
tycznie, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane
optycznie, laserowe drukarki kolorowe, magnetyczne etykiety
identyfikacyjne, oprogramowanie dla drukarek, oprogramowanie
do sterowania drukarkami komputerowymi, samoprzylepne ety‑
kiety, samoprzylepne etykiety [zakodowane], terminale danych,
terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, terminale ko‑
munikacji bezprzewodowej, 16 atramenty, drukowane etykietki
papierowe, etykiety termiczne, etykiety termo-transferowe, kalka
kopiująca, kalka maszynowa, kalka techniczna, maszyny do dru‑
kowania etykiet do użytku domowego i biurowego, materiały
drukowane, papier do etykietowania, przenośne drukarki etykiet
[sprzęt biurowy], samoprzylepne etykiety drukowane, taśmy bar‑
wiące, taśmy do drukarek igłowych, taśmy do drukarek kompute‑
rowych, urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, urzą‑
dzenia ręczne do etykietowania.

(111) 298938
(220) 2016 11 03
(210) 463500
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) WÓJCIK ALEKSANDER, Gdynia, PL.
(540) sportowa Silesia.PL portal pozytywnych wrażeń sportowych
(540)

Kolor znaku: biały, jasny żółty, ciemny żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji handlowej,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek‑
tów, broszur), edycja tekstów, usługi edytorskie w dziedzinie rekla‑
my, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowej bazy
danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, produkcja
filmów reklamowych, public relations, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych, reklamy radiowe, reklamy tele‑
wizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komu‑
nikatów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwa‑
nie i systematyzacja danych do komputerowej bazy danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, 38 emisja filmów za pośrednictwem
Internetu, emisja treści wideo, nadawanie audio, wideo i multime‑
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
nadawanie cyfrowych treści audio, agencje prasowe, informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja telefonicz‑
na, poczta elektroniczna, przesyłanie danych przy pomocy świa‑
tłowodów, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputero‑
wych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera,
radiofonia, obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji,
zbieranie i przekazywanie wiadomości i informacji, organizowanie
systemów transmisyjnych, wszelkie usługi internetowe w zakresie
poczty elektronicznej, telekomunikacji, telefonii komórkowej, ra‑
diotelefonii i telewizji.
(111) 298939
(220) 2016 11 03
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) PAWLAK EWELINA, Wrocław, PL.
(540) PIZZA & COFFEE Dobra robota

(210) 463508

4393

(540)

(531) 11.01.02, 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi ba‑
rów typu fast-food na wynos, bary, bary szybkiej obsługi-snack-bary,
kawiarnia, herbaciarnie, bary przekąskowe, bary sałatkowe, lodziar‑
nie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem-catering, oferowanie żywności i napojów w restau‑
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, pizze‑
rie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez‑
pośredniego spożycia, puby, restauracje oferujące dania na wynos,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, usługi barów kawowych, usługi barowe, usługi
kateringowe obwoźne, usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji,
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, zapewnianie żywności i napo‑
jów w restauracjach.
(111) 298940
(220) 2016 11 04
(210) 463520
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) ELEKTROTECHNIKA MORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) MORS hurtownie elektryczne
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, zielony
(531) 15.09.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe takie jak konstrukcje
metalowe i stolarka metalowa, 9 komputery i programy komputero‑
we, sprzęt RTV, tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe, transformatory,
dławiki, przekaźniki, styczniki, przyrządy regulacyjne, pomiarowe
i sygnalizacyjne, aparaty i urządzenia elektryczne, kable, przewody
i druty elektryczne, elektryczny osprzęt instalacyjny, 11 urządzenia
grzewcze, oprawy oświetleniowe, pomocniczy sprzęt grzewczy
i oświetleniowy, elektryczne źródła światła, sprzęty z zakresu artyku‑
łów gospodarstwa domowego, 12 samochody ciężarowe i osobowe,
17 materiały budowlane izolacyjne, 19 materiały budowlane nieme‑
talowe takie jak beton, ceramika budowlana, drewno budowlane.,
konstrukcje niemetalowe, stolarka drewniana i plastykowa, 36 do‑
radztwo w zakresie usług finansowych i obrotu wierzytelnościami,
usługi developerskie w zakresie organizowania i nadzorowania in‑
westycji budowlanych, sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości wy‑
budowanych na pozyskanych gruntach, wynajem zarządzanie, ad‑
ministrowanie i pośrednictwo typu kupno-sprzedaż nieruchomości,
dzierżawa pomieszczeń, 37 usługi instalacyjne i remonty w zakresie
instalacji elektrycznych, serwis urządzeń elektrycznych, 38 elektro‑
niczne transmisje danych, obrazów i dokumentów poprzez termina‑
le komputerowe i sieci komputerowe, tworzenie i administrowanie
stron WWW, witryn i portali, usługi telekomunikacyjne w zakresie
przekazywania danych i głosu, usługi poczty elektronicznej, usługi
komputerowe w zakresie wydzierżawiania czasu dostępu do kompu‑
terowych baz danych, sieci komputerowych, umożliwianie dostępu
do interakcyjnych komputerowych baz danych z różnych dziedzin
gospodarki, nauki, kultury, 39 usługi w zakresie transportu i wy‑
najmu pojazdów, 41 publikowanie wiadomości, pogody, wyników
sportowych, literatury, przekazów audio-wideo, szkolenie w zakresie
sprzętu i oprogramowania informatycznego, 42 projektowanie in‑
stalacji elektrycznych, pomiary elektryczne.

4394
(111) 298941
(220) 2016 11 04
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) GABRYEL MIROSŁAW, Krosno, PL.
(540) VENEZIA ORIGINAL
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 463533

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżute‑
ria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], bran‑
soletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], budziki, chronografy,
czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżu‑
teria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kaboszony do wyrobu biżuterii, kamienie
jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki],
kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do ze‑
garków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo],
kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki
do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, meda‑
liony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze‑
tworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici
ze złota [biżuteria], obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych,
osm, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych,
ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby
z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], pla‑
tyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szla‑
chetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania
zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, ruten, spinel [kamienie
szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nie‑
przetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka
do zegarków, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szla‑
chetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów
i zegarków), wisiorki, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe,
zapięcia do biżuterii, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elek‑
tryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złoto,
nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane.
(111) 298942
(220) 2016 11 04
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) JEZIORSKI MARCIN, Kraków, PL.
(540) ZAKA LEC pizza bar
(540)

(210) 463536

(531) 26.04.01, 08.07.04, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie-bufety,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, trans‑
portem, restauracje, restauracje samoobsługowe, samoobsługa-re‑
stauracje, usługi barowe.
(111) 298943
(220) 2016 11 04
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) CENEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polskie Symulatory
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.07, 03.07.16

(210) 463541
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(510), (511) 9 oprogramowanie do komputerów osobistych przezna‑
czone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do gier elektronicz‑
nych do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier
elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, pro‑
gramy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramo‑
wanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem
Internetu [oprogramowanie], programy do gier komputerowych łado‑
walne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramo‑
wanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych,
do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania
gier wideo, do pobrania, oprogramowanie do gier komputerowych
do użycia w grach interaktywnych on-line, oprogramowanie do gier
do użytku z konsolami do gier wideo, nagrane płyty kompaktowe za‑
wierające gry, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane płyty
DVD zawierające gry, gry wideo [gry komputerowe] w formie progra‑
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, dyski z grami
wideo, kartridże z grami wideo, dyski gier komputerowych, podręczni‑
ki użytkownika i instrukcje obsługi do komputerów i oprogramowania
zapamiętane w postaci cyfrowej na dyskietkach lub płytach CD-ROM,
nagrane programy gier komputerowych, programy interaktywnych
gier wideo, programy do gier wideo, programy do gier elektronicznych,
programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, interak‑
tywne programy gier komputerowych, programy do gier do automa‑
tów do gier wideo, programy do gier komputerowych [oprogramowa‑
nie], programy komputerowe do obsługi gier, programy komputerowe
do gier komputerowych, oprogramowanie gier, oprogramowanie roz‑
rywkowe, oprogramowanie gier elektronicznych, edukacyjne opro‑
gramowanie komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe],
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
do gier wideo, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych,
oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie do inte‑
raktywnej rozrywki, nagrane oprogramowanie gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe gier wideo, oprogramowanie do te‑
lefonów komórkowych, kartridże do gier wideo [oprogramowanie],
oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputero‑
we przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, programy do gier wideo
[oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, kartridże do gier komputerowych [oprogra‑
mowanie komputerowe], oprogramowanie do gier komputerowych
i elektronicznych, interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów ko‑
mórkowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami
on-line, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramowa‑
nie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych,
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach ko‑
mórkowych, programy gier elektronicznych do pobrania, programy
interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, programy
gier komputerowych do pobierania, programy komputerowe do gier
wideo, programy komputerowe do nagranych gier, programy kompu‑
terowe [software] do gier wideo, programy do gier wideo do pobrania,
informacje do pobrania nawiązujące do gier, programy gier kompute‑
rowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie], programy gier kom‑
puterowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], oprogramo‑
wane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, oprogramowane gier komputerowych do pobra‑
nia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bez‑
przewodowych, 16 czasopisma komputerowe, czasopisma [periodyki],
strategiczne przewodniki w formie czasopism do gier video, poradniki
do gier komputerowych, magazyny dotyczące gier wideo i gier kom‑
puterowych, broszury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier,
przewodniki strategiczne do gier wideo, podręczniki strategii do gier
komputerowych, magazyny w zakresie gier i grania, serie książek
ze wskazówkami do gier wideo, instrukcje do gier komputerowych, in‑
strukcje obsługi oprogramowania komputerowego, katalogi dotyczą‑
ce oprogramowania komputerowego, książki z dziedziny gier i grania,
41 udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkow‑
ników sieci, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry internetowe [nie do pobrania],
usługi gier on-line, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, usługi gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie
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gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elek‑
tronicznych, w tym udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych
świadczone za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, usługi
w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych
i światowych sieci komunikacyjnych.

(111) 298944
(220) 2016 11 04
(210) 463544
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) MIKUSEK RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) ORTOPEDIAINFO.PL
(510), (511) 41 publikacja artykułów edukacyjnych o tematyce me‑
dycznejj, 44 usługi medyczne.
(111) 298945
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) WALCZAK BARTOSZ, Gniezno, PL.
(540) HAWA
(540)

(210) 463573

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 4 benzyna, benzyna ciężka węglowa, benzyna lekka, bry‑
kiety drzewne, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, bry‑
kiety z torfu, olej napędowy, dodatki niechemiczne do paliw silniko‑
wych, gaz olejowy, paliwa mineralne, nafta, oleje napędowe, paliwo,
paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo silnikowe, paliwo
zgazowane (mieszanki), olej rzepakowy do celów przemysłowych,
37 czyszczenie pojazdów, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima‑
tyzacyjnych, mycie pojazdów, mycie samochodów, obsługa i naprawa
samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, po‑
lerowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie
i obsługa], 39 transport samochodowy, prowadzenie parkingów.
(111) 298946
(220) 2016 11 07
(210) 463621
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) FERDYN PIOTR WELLCOME INSTITUTE, Warszawa, PL.
(540) Wellcome Institute
(510), (511) 41 organizowanie kongresów edukacyjnych, prowadze‑
nie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie se‑
minariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
nauczanie i szkolenia .
(111) 298947
(220) 2016 11 07
(210) 463626
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MassKICK
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i wa‑
rzywne, wody mineralne i gazowane.
(111) 298948
(220) 2016 11 07
(210) 463638
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.07, 29.01.12
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(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery wi‑
deo przystosowane do celów monitoringowych, 45 analizy krymi‑
nalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania
oszustwom i kradzieżom, monitoring systemów bezpieczeństwa,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usłu‑
gi monitoringu, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.

(111) 298949
(220) 2016 11 08
(210) 463658
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) Ferring B.V., Hoofddorp, NL.
(540) NOQTURINA
(510), (511) 5 produkty i substancje farmaceutyczne.
(111) 298950
(220) 2016 11 08
(210) 463671
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) OTX care
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów ko‑
smetycznych, przeciwpotowe mydła, szampony, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki do pie‑
lęgnacji skóry, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła lecznicze, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia,
mydło migdałowe, odżywki do włosów, płyny po goleniu, aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycz‑
nych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki na‑
sączone preparatami do usuwania makijażu, 5 białkowe suplemen‑
ty diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, su‑
plementy 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 zawie‑
rające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawiera‑
jące pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, woda termalna, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łu‑
pieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 298951
(220) 2016 10 25
(210) 463104
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Warszawa, PL.
(540) RGŻ RADA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce spożywczej, prze‑
mysłu spożywczego i gospodarki żywnościowej, 35 usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw,
targów, kongresów, konferencji, szkoleń i konkursów w celach mar‑
ketingowych i handlowych, w tym również dotyczących problema‑
tyki gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej
w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie prowa‑
dzenia 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, multi‑
medialne, organizowanie konkursów, seminariów, konferencji i kon‑
gresów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu żywno‑
ściowego, organizowanie wystaw i targów w celach kulturalnych
i edukacyjnych, koncertów muzycznych, rozrywkowych, artystycz‑
nych, kulturalnych, imprez sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenia,
42 badania, analizy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologicz‑
ne, bakteriologiczne, w dziedzinie mechaniki i działania przemysłu
spożywczego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, wdrażania
osiągnięć postępu technologicznego, własności intelektualnej, usłu‑
gi w zakresie projektowania technicznego, testowanie materiałów,
pojazdów, kontrola jakości, doradztwo zawodowe w zakresie eduka‑
cji i kształcenia, w tym również w zakresie przemysłu spożywczego.

(111) 298952
(220) 2016 11 08
(210) 463681
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) kroplówka
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty,
ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy,
preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy,
herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty
odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka
zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 298953
(220) 2016 11 08
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) APD-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Neuroflow aktywny trening słuchowy
(540)
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medyczne, opieka zdrowotna, niehospitalizacyjne placówki opieki
medycznej, porady psychologiczne, usługi telemedyczne.

(111) 298954
(220) 2016 11 08
(210) 463692
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR.
(540) BEMBERG ESTATE WINES LA LINTERNA
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(111) 298955
(220) 2016 11 08
(210) 463693
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) Arfinsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR.
(540) BEMBERG ESTATE WINES PIONERO
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(111) 298956
(220) 2016 11 09
(210) 463710
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) VODKA PSZENICZNA WÓDKA ZERNOFF
(540)

(531) 05.07.01, 05.07.02, 06.07.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15,
24.05.07
(510), (511) 33 wódki.
(111) 298957
(220) 2016 11 09
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Boomki
(540)

(210) 463711

(210) 463687

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czarny, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi w zakresie kultury, edu‑
kacja, organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń, konferencji,
kongresów, sympozjów, seminariów, publikowanie książek, 42 bada‑
nia oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi
badawcze, prace badawczo-rozwojowe, 44 usługi medyczne, kliniki

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 298958
(220) 2016 11 09
(210) 463715
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ENSI
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi dotyczące
zarządzania w działalności gospodarczej-doradztwo, konsultacje,
opracowanie dokumentów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi: nauczanie, edukacja, szko‑
lenia, doradztwo w zakresie szkoleń, kształcenie, 45 usługi prawne
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokajania potrzeb po‑
szczególnych osób, usługi prawne na rzecz organizacji i przedsię‑
biorstw, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (ochrona
prywatności) i ochrony osób i mienia.

(111) 298959
(220) 2016 11 09
(210) 463716
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ENSI KANCELARIA EKSPERTÓW
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi dotyczące
zarządzania w działalności gospodarczej-doradztwo, konsultacje,
opracowanie dokumentów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi: nauczanie, edukacja, szko‑
lenia, doradztwo, kształcenie, 45 usługi prawne świadczone przez
osoby trzecie w celu zaspokajania potrzeb poszczególnych osób,
usługi prawe na rzecz organizacji i przedsiębiorstw, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa (ochrona prywatności) i ochrony osób
i mienia.
(111) 298960
(220) 2016 11 09
(210) 463725
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ŁOPUSZYŃSKA MAGDALENA GABINET KOSMETYKI
LEKARSKIEJ BELLA, Warszawa, PL.
(540) GABINET KOSMETYKI LEKARSKIEJ BELLA
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medycyny estetycznej, konsultacje derma‑
tologiczne, konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej, ginekolo‑
gia estetyczna /mona lisa touch/, pillingi chemiczne, mezoterapia
igłowa, wstrzykiwanie kwasu hialuronowego, wstrzykiwanie boto‑
xu, wstrzykiwanie kwasu polimlekowego, wstrzykiwanie sculptry,
wstrzykiwanie linerasy, wstrzykiwanie ellance, zabiegi laserowe,
zabiegi ujędrniające na ciało, mikrodermabrazja, leczenie chorób
skórnych, zabiegi LED, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie diagno‑
styki chirurgicznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące ko‑
smetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakre‑
sie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, ma‑
kijaż permanentny, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków.
(111) 298961
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki, PL.

(210) 463741

4397

(540) LB LODY BONANO
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoróżowy
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spo‑
żywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów.
(111) 298962
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki, PL.
(540) Szarlotka
(540)

(210) 463744

Kolor znaku: beżowy, ciemnobrązowy, czerwony, zielony, biały,
brązowy, jasnobrązowy
(531) 05.07.13, 26.01.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spo‑
żywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów.
(111) 298963
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki, PL.
(540) bąbel
(540)

(210) 463747

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, żółty, czerwony, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.21, 01.15.11, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spo‑
żywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), 35 usłu‑
gi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej wyspe‑
cjalizowanej w sprzedaży lodów, deserów lodowych, polew do dese‑
rów, mrożonek, wafli do lodów i deserów, opakowań jednorazowych,
wyposażenia do lodziarni, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i rekla‑
mowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach i restaura‑
cjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering,
obsługa imprez promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegają‑
ce na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 298964
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) blue air
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 463757

4398
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(111) 298965
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) waniliowa słodycz
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 463758

(111) 298966
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dotyk nieba
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 463759

(111) 298967
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) special night
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 463760

(111) 298968
(220) 2016 11 10
(210) 463761
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ASA KARLIKOWSKI, GLAPIAK SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice, PL.
(540) asa.
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie uję‑
te w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, na‑
siona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym
w szczególności: aloes, bagassa z trzciny cukrowej, bulwy, buraki,
cebula świeża, cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel,
choinki, cykoria, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń, darń natu‑
ralna, drewno w kłodach, drewno w stanie surowym, drzewa, dynie,
groch świeży, grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, jagody, jagody
jałowca, jedwabniki, kabaczki, karczochy, świeże, kopra, kora surowa,
korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, kukurydza,
kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów ko‑
kosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kuku‑
rydzy, migdały, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy
laskowe, orzeszki arachidowe dla zwierząt, orzeszki arachidowe
świeże, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, pnie drzew,
pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar, rośliny, rośliny strącz‑
kowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, sałata świeża,
siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma, słoma na ściół‑
kę, soczewica świeża, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, torf na ściółkę,
trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże, wieńce z kwiatów
naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wy‑
robu miazgi drzewnej, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
wytłoki z owoców, ziarna, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, żyto.
(111) 298969
(220) 2016 11 10
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 16
(732) FURS-SEGES MARIA, Warszawa, PL.
(540) kapitałmarki Czy Twoja marka jest twoja?
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 03.11.07, 17.02.06

(210) 463762
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(510), (511) 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i pro‑
wadzenie: forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolo‑
kwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizo‑
wanie: konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, widowisk jako
impresariat, loterii, wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
pokazów mody w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć,
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], edukacja, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie
oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubowe w za‑
kresie rozrywki lub nauczania, komputerowe przygotowanie ma‑
teriałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wi‑
deo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, 42 realizowanie projektów jako usługi
projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marke‑
tingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestro‑
wanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczest‑
niczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecz‑
nych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich w celu organi‑
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dysku‑
sji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowa‑
ne lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on‑
-line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakre‑
sie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on‑
-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do po‑
brania, 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, uzyski‑
wanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznacza‑
nie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek,
komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne
udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednic‑
twem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej on-line umożliwiającej użytkownikom transfer
danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej toż‑
samości wielu obiektom on-line i między wieloma obiektami on-line,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością
przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumen‑
ty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy
fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach kompu‑
terowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektro‑
nicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomo‑
ści elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania
elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących in‑
terfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia,
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medial‑
nego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obej‑
mujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu nimi, umożliwia‑
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie
i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicz‑
nych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute‑
rowego, 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,

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostar‑
czanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal‑
nego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż kon‑
wersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elek‑
troniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnie‑
nie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie‑
dzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu‑
terów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy syste‑
mów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych, usługi graficzne, 45 bada‑
nia prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw‑
nych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne ad‑
ministrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monito‑
rowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawne‑
go, usługi serwisów społecznościowych on-iine, rejestrowanie nazw
domen-usługi prawnej.

(111) 298970
(220) 2016 11 10
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) KAMIŃSKI JANUSZ MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) TICKERENCE
(540)

(210) 463763

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, pu‑
blic relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzi‑
nie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tek‑
stów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo‑
wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, re‑
klama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, re‑
klama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa rekla‑
ma, 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 transak‑
cji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospo‑
darczej, 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 projek‑
tów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organi‑
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zowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, po‑
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han‑
dlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja da‑
nych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja 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 informatycznym, optymali‑
zacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności go‑
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynko‑
we, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności go‑
spodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie za‑
rządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie‑
obecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trze‑
cich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszuki‑
wania w zakresie patronatu, importowo – eksportowe agencje, usłu‑
gi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, po‑
kazy 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, usłu‑
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, ra‑
chunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi po‑
datkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji han‑
dlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynko‑
we, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie za‑
mówień handlowych, sprzedaż oprogramowania komputerowego,
41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyj‑
ne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów
edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów,
seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, widowisk jako impresariat, loterii,
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pokazów mody
w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usłu‑
gi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w za‑
kresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, 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, in‑
nych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedsta‑
wień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo, pisanie scenariu‑
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowa‑
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmo‑
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi roz‑
rywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, wypoży‑
czanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
nie do pobrania w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicz‑
nych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 usługi kompute‑
rowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zare‑
jestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez,
uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci
społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputero‑
we w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich,
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interak‑
tywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających infor‑
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macje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile oso‑
biste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwia‑
jącą użytkownikom on-line tworzenie profili osobistych obejmują‑
cych informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biz‑
nesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między
wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytko‑
wania 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 oprogramo‑
wanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, łado‑
wanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszcza‑
nie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie
linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzie‑
lenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej on-line umożli‑
wiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz
udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom on-line
i między wieloma obiektami on-line, dostarczanie informacji tech‑
nicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych
z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania zawierają‑
cych informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy da‑
nych, 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 umoż‑
liwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji
handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, do‑
stawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania
aplikacji ( A P l ) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawoz‑
dań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania me‑
dialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramo‑
wanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych
kampanii on-line i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie apli‑
kacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń doradz‑
two dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w za‑
kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie informacji o tech‑
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konser‑
wacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych
i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwer‑
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania kom‑
puterowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, prze‑
chowywanie 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 infor‑
macyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informaty‑
ki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputero‑
wych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo-roz‑
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych, usługi graficzne, 45 badania prawne, usłu‑
gi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi po‑
mocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne administrowanie li‑
cencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie pra‑
wami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, li‑
cencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie aplikacji
mobilnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-line,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne].
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(111) 298971
(220) 2016 11 10
(210) 463770
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE.
(540) Na skurcze Doppelherz
(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).
(111) 298972
(220) 2016 11 10
(210) 463776
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.KG, Flensburg, DE.
(540) Witaminy i minerały od A do Z Doppelherz
(510), (511) 5 suplementy diety (dla ludzi).
(111) 298973
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy milk choco wafer
(540)

(210) 463778

Kolor znaku: srebrny, beżowy, brązowy, biały, niebieski, szary,
złoty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 08.03.01, 08.01.11, 08.01.19,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298974
(220) 2016 11 10
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy coconut choco wafer
(540)

(210) 463779

Kolor znaku: srebrny, beżowy, biały, brązowy, szary, niebieski,
czerwony, złoty, czarny
(531) 08.03.01, 08.01.19, 08.01.22, 05.07.02, 05.07.06, 05.07.22,
24.09.02, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298975
(220) 2016 11 10
(210) 463781
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy strawberry yoghurt wafer
(540)

Kolor znaku: różowy, srebrny, beżowy, biały, czerwony, zielony,
szary, niebieski, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 05.07.08, 08.01.11, 08.03.01,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(111) 298976
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer
(540)

(210) 463782

(510), (511) 18 podróżne torby na ubranie, plecaki, plecaki turystycz‑
ne, torby plażowe, siatki na zakupy, 24 ręczniki tekstylne, ręczniki
do twarzy tekstylne, ścierki do osuszania szkła, 25 bandany na szyję,
chusty, fulardy.

(111) 298980
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) RADWAN NASSIR, Wrocław, PL.
(540) PETRA GYROS
(540)

Kolor znaku: zielony, srebrny, beżowy, brązowy, jasnożółty, szary,
niebieski, złoty, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 05.07.06, 08.01.11, 08.03.01,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298977
(220) 2016 11 10
(210) 463783
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy hazelnut cheese wafer
(540)
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(210) 463798

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 298981
(220) 2016 11 10
(210) 463806
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice, PL.
(540) KOMOROWSKI WÓDKA
(540)

Kolor znaku: żółty, srebrny, beżowy, brązowy, jasnożółty, zielony,
niebieski, złoty, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 24.09.09, 05.07.02, 05.07.06,
08.01.11, 08.03.01, 08.03.08
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 298978
(220) 2016 11 10
(210) 463787
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) LINGUA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LINGUA NOVA OGÓLNOPOLSKA GRUPA JĘZYKOWA Rok
założenia 1991
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 02.01.03
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia językowe.
(111) 298979
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) MJM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bee 2
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(210) 463796

Kolor znaku: czarny, srebrny, czerwony
(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki.
(111) 298982
(220) 2016 11 10
(210) 463807
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stary Sącz, PL.
(540) PAKENTO
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania, materiały biurowe, 35 zarządzanie
w działalności handlowej, prace biurowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów.
(111) 298983
(220) 2016 11 10
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wolno gotowane
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, brązowy
(531) 03.13.09, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.14

(210) 463809
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(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, afisze, plakaty, biuletyny
materiały drukowane, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma-periodyki, druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, dru‑
kowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki
kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki,
prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje
graficzne-rysunki, obrazy, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso
i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina,
wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe
do spożycia, przetworzone produkty mięsne, jaja, oleje i tłusz‑
cze jadalne, ryby, przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompo‑
ty, pasty owocowe i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe,
gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, de‑
sery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, skład‑
niki do sporządzania zupy, mleko, nabiał i substytuty nabiału,
mleczne produkty, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka, mąka, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, ocet, sosy [przy‑
prawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe
i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki śniadaniowe,
owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze,
sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukier‑
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w in‑
nych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni
z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cie‑
lęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka,
ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone pro‑
dukty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strącz‑
kowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
buliony gotowe, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski
z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, de‑
sery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zupy, mleko, nabiał
i substytuty nabiału, mleczne produkty, ryż, lody, sól, musztarda,
przyprawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapio‑
ka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
ocet, sosy przyprawy, sosy, przekąski z produktów zbożowych,
batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, płatki
śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody
spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wy‑
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makaro‑
ny, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne ro‑
śliny i kwiaty, reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednic‑
twem Internetu, reklamy online, telewizyjne, radiowe i banerowe,
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi poligraficzne, usługi
marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w za‑
kresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi organizo‑
wania gier i konkursów, promocja sprzedaży, marketing dotyczą‑
cy promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.

(111) 298984
(220) 2016 11 10
(210) 463813
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice, PL.
(540) K Wódka SENATOR KOMOROWSKI
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(540)

(531) 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki.
(111) 298985
(220) 2016 11 10
(210) 463814
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ACEROLA GRIPOVITA-NATURALNIE DLA CIEBIE!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 298986
(220) 2016 11 14
(210) 463836
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ekojoy
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pe‑
stek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowa‑
ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro‑
dukty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu‑
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, na‑
siona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, sy‑
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki
warzywne, piwo.
(111) 298987
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ekojoy
(540)

(210) 463842

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek
owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczy‑
zna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
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, substytuty cukru, słodziki natu‑
ralne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcu‑
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krowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo‑
cowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
woda kokosowa, soki warzywne, piwo.

(111) 298988
(220) 2016 11 14
(210) 463851
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) PAPAYASEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, olejki
do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycznych, prepa‑
raty do kąpieli nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szam‑
pony, środki toaletowe, zestawy kosmetyków, 5 produkty farmaceu‑
tyczne, medyczne, środki odkażające, antyseptyki, środki sanitarne
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz‑
nymi, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, preparaty farma‑
ceutyczne, oleje lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze (wspierające)
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła,
oczyszczające środki, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 298989
(220) 2016 11 14
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) OWLIE
(540)

(210) 463852

Kolor znaku: brązowy
(531) 03.07.05, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 298990
(220) 2016 11 14
(210) 463855
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) DARMEX CASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulnowo, PL.
(540) POLYCEL SM
(510), (511) 16 osłonka poliamidowa, termokurczliwa jednowar‑
stwowa do parówek, typ do wędzenia.
(111) 298991
(220) 2016 11 14
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) LINK4 TU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LINK4
(540)

(210) 463858

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, do‑
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 298992
(220) 2016 11 14
(210) 463861
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) STARZYŃSKI MICHAŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
FLOW, Chorzów, PL.
(540) FREESTYLE PARK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
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(510), (511) 41 rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.

(111) 298993
(220) 2016 11 14
(210) 463864
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
BYSEWO, Gdańsk, PL.
(540) TRACZER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj‑
ne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkod‑
ników, fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poru‑
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 298994
(220) 2016 11 14
(210) 463866
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W MODLISZEWICACH, Modliszewice, PL.
(540) Świętokrzyska Kuźnia Smaków
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wy‑
roby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczo‑
ny, polędwice, szynki, kiełbasy, kiszki, golonki, parówki, kabanosy,
wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja,
flaki, krokiety, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, ekstrakty mię‑
sne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa
konserwowane, grzyby suszone, koncentraty, owoce i warzywa
przetworzone puszkowane, kompoty, konserwy mięsne, krokiety,
ryby, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, sałatki warzyw‑
ne i owocowe, wyroby garmażeryjne, dania gotowe do spożycia
z mięsa i ryb, dżemy, grzyby konserwowane, przetwory warzywne,
przetwory mięsne, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, wyroby z mleka,
galaretki jadalne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, prze‑
twory owocowe i warzywne, dania gotowe do spożycia z mięs i ryb,
30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, pieczywo, ciasta, ciastka, lody,
makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki,
pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, wyroby cukierni‑
cze, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety, pierniki, wyroby
czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, dania
gotowe do spożycia na bazie mąki, sosy do sałatek, cukierki, de‑
sery lodowe, makarony, kawa, herbata, kakao, ketchup, majonezy,
miód, musztarda, paszteciki, suchary, 31 produkty rolne, ogrodni‑
cze, leśne, ziarna, świeże owoce i warzywa, nasiona, 32 piwo, wody
mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe,
soki, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów, 33 nalew‑
ki, wina, 35 prowadzenie usług w zakresie badania rynku, informa‑
cji handlowej, organizacji targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi agencji reklamowych i agencji prowadzenia
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych
towarów, umożliwiając klientom oglądanie tych towarów dogodny
sposób i ich nabywanie w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni
również za pośrednictwem Internetu, towarów wymienionych po‑
wyżej w klasach: 29, 30, 31, 32, 33.
(111) 298995
(151) 2017 04 28

(220) 2016 11 14
(441) 2017 01 09

(210) 463868
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(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA EssentioLiver Suplement diety
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, ciemnoróżowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 298996
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE.
(540) Essentiale Forte
(540)

(210) 463877
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(510), (511) 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie, męskie
i dziecięce, bielizna, galanteria odzieżowa, odzież sportowa, odzież
gimnastyczna, skarpety, kostiumy kąpielowe, pidżamy, ubiory plażo‑
we, koszule nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sporto‑
we i plażowe, 41 nauczanie, kształcenie, działalność sportowa i kul‑
turalna, szkolenia sportowe, usługi sportowe, sędziowania sportowe,
obozy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajem
i udostępnianie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
usługi w zakresie instruktażu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe.

(111) 298999
(220) 2016 11 14
(210) 463893
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LINK4
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, jasnofioletowy, ciemnoróżowy,
różowy, jasnoszary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, do‑
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Kolor znaku: złoty, brązowy, biały, pomarańczowy, żółty,
czerwony, zielony, czarny
(531) 02.09.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04, 26.11.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 298997
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) AQUA BATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, PL.
(540) Q AQUA BATOS
(540)

(210) 463888

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: kabi‑
ny prysznicowe, drzwi prysznicowe, ścianki prysznicowe, parawany
do wanien z prysznicem, brodziki prysznicowe, umywalki łazienko‑
we, baterie łazienkowe, akcesoria łazienkowe, urządzenia sanitarne,
meble łazienkowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różno‑
rodnych artykułów oraz pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary z katalogów, używając środków telekomunikacji
lub w sklepach stacjonarnych.
(111) 298998
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) SAWICKI JAKUB, Warszawa, PL.
(540) COPACABANA
(540)

(531) 02.07.13, 27.05.01

(210) 463889

(111) 299000
(220) 2016 11 14
(210) 463894
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra, PL.
(540) SYSTEMY KOMINOWE NIKO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.05, 01.15.11, 02.09.15, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 deflektory kominowe metalowe, kominowe trzony
metalowe, kominy metalowe, metalowe bloki kominowe, metalowe
końcówki kominowe, metalowe okładziny kominowe, nasady komi‑
nowe metalowe, strażaki kominowe metalowe, wykładziny komino‑
we metalowe, 19 niemetalowe bloki do budowy kominów, cegły ko‑
minkowe, niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady
kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, kominowe trzony
niemetalowe, kominy niemetalowe, niemetalowe okładziny komino‑
we, obramowanie z drewna do kominków, obudowy kominków, pół‑
ki nad kominki, niemetalowe przewody kominowe do zastosowania
w budownictwie, niemetalowe wykładziny kominów, niemetalowe
zakończenia kominów, 37 budowa kominów, budowa kominków,
czyszczenie kominów, czyszczenie kominków, konserwacja komi‑
nów, konserwacja kominków, montaż instalacji centralnego ogrze‑
wania, naprawa kominów, naprawa kominków, rozbiórka kominów,
42 projektowanie kominów, projektowanie kominków, projektowa‑
nie ogrzewania.
(111) 299001
(220) 2016 11 14
(210) 463899
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBU DUO ACTION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 299002
(220) 2016 11 14
(210) 463901
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) MEDICEO APTEKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 03.11.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek interneto‑
wych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produk‑
tów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, ar‑
tykułów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, ma‑
teriałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych,
opatrunków, środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu me‑
dycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontro‑
lnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów
ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków receptu‑
rowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, diete‑
tyki, usługi medyczne.
(111) 299003
(220) 2016 11 14
(210) 463902
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) APTEKA MEDICEO
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 03.11.01, 03.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek interneto‑
wych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produk‑
tów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów
wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji
dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, ar‑
tykułów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, ma‑
teriałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych,
opatrunków, środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu me‑
dycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontro‑
lnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów
ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków receptu‑
rowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, diete‑
tyki, usługi medyczne.
(111) 299004
(220) 2016 11 14
(210) 463903
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRASNYSTAW PLUS, Krasnystaw, PL.
(540) Krasna Chata
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czerwony, żółty, czarny
(531) 07.01.09, 07.01.19, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 wyroby cukiernicze i sło‑

4405

dycze, 31 świeże owoce warzywa i zioła, 32 syropy owocowe [napoje bez‑
alkoholowe], napoje owocowe i soki owocowe, 43 usługi restauracyjne.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 299005
(220) 2016 11 15
(210) 463918
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) POŁĄCZ DWIE NATURY ZMIXUJ CYDR Z ŻUBRÓWKĄ
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.11.11, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299006
(220) 2016 11 15
(210) 463923
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) EPI Plus
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia supermarketów sprze‑
dających następujące towary: kosmetyki, środki do mycia zębów,
środki do prania, radia, telewizory, komputery, magnetowidy, kamery
video, baterie galwaniczne, aparaty oświetleniowe, urządzenia kli‑
matyzacyjne, armatura sanitarna, chłodziarki, pralki, zmywarki do na‑
czyń, pojazdy samochodowe, rowery, motocykle, zegary, wyroby ju‑
bilerskie, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, gazety, czasopisma,
książki, materiały budowlane niemetalowe, glazura, terakota, parkie‑
ty, okna i drzwi drewniane i z tworzyw sztucznych, meble pokojowe,
meble biurowe, meble kuchenne, lustra, meble łazienkowe, ubrania,
obuwie, nakrycia głowy, buty wizytowe, buty sportowe, wykładziny
podłogowe, dywany, ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym i prze‑
tworzonym, mięso przetwory mięsne, konserwy mięsne, garmażeryj‑
ne dania gotowe i półgotowe, jaja, mleko i jego przetwory, jogurty,
kefiry, masło, margaryny, oleje jadalne, owoce i warzywa konserwowa‑
ne, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, chipsy ziemniaczane, chipsy
kukurydziane, ketchupy, kawa, kakao, czekolada, herbata, cukier, ryż,
mąka, kasze, pieczywo, słodycze, lody, wyroby cukiernicze, sól, musz‑
tarda, ocet, świeże owoce, jarzyny, warzywa, ziemniaki, kwiaty, piwo,
napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, soki owo‑
cowe, wódki, brandy, likiery, wina, spirytus, papierosy, cygara, zapałki,
usługi w zakresie degustacji i promocji towarów w supermarketach.
(111) 299007
(220) 2016 11 15
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno, PL.
(540) CAFFEDRA MEDICA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 02.09.22, 29.01.12, 27.05.01, 11.03.14, 11.03.04

(210) 463930
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne z zakresu dziedzin medycznych
i około medycznych, usługi szkoleniowe dla biznesu, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
kształcenie praktyczne, instruktaże, publikowanie książek, publi‑
kowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].

(111) 299008
(220) 2016 11 15
(210) 463932
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Perły Samorządu
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania fir‑
mą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur rachunkowych,
doradztwa kadrowego, podatkowego, wystawiania dokumentów,
rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kar‑
totek i ewidencjonowania, prowadzenia bilansów, nośniki mediów
elektronicznych, magnetycznych, optycznych i elektrooptycznych,
taśmy, kasety, CD-ROM-y, dyski magnetyczne, nagrane nośniki da‑
nych z dźwiękiem i/lub obrazem, publikacje na nośnikach elektro‑
nicznych, magnetycznych i optycznych, 16 papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, bro‑
szury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały
introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w za‑
kresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czyn‑
ności biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informa‑
cji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur
rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka
danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowa‑
nia i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyj‑
ne, działalność informacyjna, prowadzenie banków informacji, usłu‑
gi w zakresie doradztwa zawodowego inne niż związane z edukacją
i szkoleniem, 36 doradztwo w sprawach gospodarczych, finanso‑
wych, ubezpieczeniowych i podatkowych, 38 usługi w zakresie pro‑
wadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji tekstowych
i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania
informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktual‑
ności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadze‑
niu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicz‑
nego przyjmowania i przekazywania wiadomości, wynajem czasu
dostępu do baz danych, w tym systemów informatycznych i elek‑
tronicznych, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi eduka‑
cyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem me‑
diów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edu‑
kacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw w celach edu‑
kacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna
i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebiscytów i rankin‑
gów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego związane z edukacją
i szkoleniem, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro‑
jektowanie, projektowanie oprogramowań komputerowych, usługi
w zakresie fotoskładu, tworzenia grafiki, usługi w zakresie tworzenia,
odtwarzania i odpłatnego udostępniania komputerowych baz da‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, umożliwianie dostępu
do interakcyjnych komputerowych baz danych z zakresu biznesu,
finansów oraz komputerowo zintegrowanych systemów, 45 usługi
doradztwa prawnego.
(111) 299009
(151) 2017 05 11

(220) 2016 11 15
(441) 2017 01 16

(210) 463934
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(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) POŁĄCZ DWIE NATURY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .
(111) 299010
(220) 2016 11 16
(210) 463940
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) AKWATECH SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) akwatech
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.02.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do napowietrzania wody, pompy, pompy
do drenażu, pompy do instalacji grzewczych, pompy dostarczające
wodę, pompy do czystej i zanieczyszczonej wody, pompy do celów
przemysłowych, sprężarki powietrza, urządzenia regulacyjne i kon‑
trolne do pomp i pompowania, takie jak: zawory, uszczelki i zawory
regulacyjne automatyczne, zawory kołnierzowe, kielichowe, nożowe
i kulowe z metalu, przepustnice, membrany do pomp, filtry (części
maszyn i silników elektrycznych), urządzenia czyszczące (części ma‑
szyn i silników elektrycznych) i maszyny czyszczące, oczyszczalnie
ścieków, kontenerowe oczyszczalnie ścieków, elementy stacjonar‑
nych oczyszczalni ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompow‑
nie ścieków, ruszty napowietrzające, dyfuzory do napowietrzania
cieczy, łączniki zaciskowe dyfuzorów, zastawki kanałowe, urządzenia
do montażu aeratorów, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, urządzenia nawadniające, urządzenia do ce‑
lów sanitarnych, urządzenia do tworzenia wirów wodnych, urządze‑
nia do filtrowania wody, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody,
instalacje: wodociągowe i sanitarne, w szczególności instalacje
i urządzenia do dostawy wody, ogrzewania i wytwarzania pary wod‑
nej, filtry do wody, urządzenia oczyszczające i układy do wody, gazu
i oleju.
(111) 299011
(220) 2016 11 16
(210) 463942
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) KOŁODZIEJ MACIEJ MMK, Poznań, PL.
(540) TRIGAR
(510), (511) 35 usługi prowadzenia salonów, sklepów i hurtowni
tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem Internetu, dla
towarów: komputery, komputery przenośne, drukarki do kompute‑
rów, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
urządzenia do przetwarzania informacji, nadajniki sygnałów elek‑
tronicznych, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przenośne
urządzenia komunikacyjne: nadajniki-odbiorniki radiowe i telefony
bezprzewodowe, nagrane płyty CD-ROM i kartridże zawierające
dane map cyfrowych i oprogramowanie ułatwiające korzystanie
z odbiorników nawigacyjnych opartych na systemie nawigacji GPS,
futerały ochronne na urządzenia GPS, elektroniczne urządzenia
dla zwierząt domowych: systemy GPS do lokalizowania zwierząt
domowych, składające się z odbiornika GPS oraz nadajnika zakła‑
danego zwierzęciu i nadającego sygnały do odbiornika właściciela,
elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń, elektroniczne
urządzenia do monitorowania ćwiczeń zawierające odbiorniki GPS
i wskaźniki rytmu serca, przyrządy do rejestrowania czasu, przy‑
rządy do rejestrowania odległości, sprzęt dla korzystania z telefo‑
nu bez użycia rąk, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, urządzenia
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lokalizacyjne, anteny, baterie elektryczne, dalmierze, kompasy,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, oprogramowanie kompu‑
terowe, programy gier komputerowych, krokomierze, prędkościo‑
mierze do pojazdów, odbiorniki audio i wideo, urządzenia telewi‑
zyjne, osobiste urządzenia stereofoniczne, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, sprzęt radiotelefoniczny, telefo‑
ny przenośne, słuchawki na uszy, usługi pośrednictwa handlowego
i fachowego doradztwa handlowego, celem udogodnienia roze‑
znania, wyboru z katalogów handlowych i umożliwienia klientom
zakupu za pomocą wszelkich dostępnych sposobów zamówień,
towarów: komputery, komputery przenośne, drukarki do kompute‑
rów, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
urządzenia do przetwarzania informacji, nadajniki sygnałów elek‑
tronicznych, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrzą‑
dy do rejestrowania czasu, przyrządy do rejestrowania odległości,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia nawigacyjne, urzą‑
dzenia nawigacyjne dla pojazdów, urządzenia lokalizacyjne, anteny,
baterie elektryczne, dalmierze, kompasy, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, programy gier
komputerowych, krokomierze, prędkościomierze do pojazdów, od‑
biorniki audio i wideo, urządzenia telewizyjne, osobiste urządzenia
stereofoniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompak‑
towych, sprzęt radiotelefoniczny, telefony przenośne, słuchawki
na uszy, nagrane płyty CD-ROM i kartridże zawierające dane map
cyfrowych i oprogramowanie ułatwiające korzystanie z odbiorni‑
ków nawigacyjnych opartych na systemie nawigacji GPS, futerały
ochronne na urządzenia GPS, elektroniczne urządzenia dla zwierząt
domowych: systemy GPS do lokalizowania zwierząt domowych,
składające się z odbiornika GPS oraz nadajnika zakładanego zwie‑
rzęciu i nadającego sygnały do odbiornika właściciela, elektroniczne
urządzenia do monitorowania ćwiczeń, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, aktualizacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, wynajmowa‑
nie nośników i powierzchni reklamowych, aktualizacja materiałów
reklamowych, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, usługi
przedstawicielstw handlowych na rzecz osób trzecich, w zakresie
towarów wymienionych w wykazie, usługi świadczone przez agen‑
cje importowo-eksportowe, 37 usługi związane z montażem i serwi‑
sowaniem urządzeń elektronicznych, usługi związane z montażem
i serwisowaniem systemów monitorowania pojazdów z wykorzysta‑
niem technologii GPS, usługi w zakresie instalowania, konserwacji
i napraw komputerów, usługi dotyczące instalowania, konserwacji
i napraw urządzeń do nawigacji satelitarnej, 41 organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie: kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie imprez okolicznościowych oraz
sportowych.

(111) 299012
(220) 2016 11 16
(210) 463948
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ARTLAB
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy w zakresie reklamy, dys‑
trybucja ogłoszeń reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamo‑
wych i reklam, produkcja reklam, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygo‑
towywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam,
publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych, reklama,
reklama banerowa, reklamy online, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie reklam, umieszczanie reklam, usługi agen‑
cji reklamowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsul‑
tingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe świadczone przez ra‑
diowe i telewizyjne agencje reklamowe, wydawanie ulotek reklamo‑
wych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie offsetowe.
(111) 299013
(220) 2016 11 16
(210) 463950
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

4407

(540) Mruczek
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, zielony, żółty
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 produkty spożywcze dla zwierząt domowych, jadal‑
ne smakołyki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domo‑
wych, artykuły spożywcze dla zwierząt domowych na bazie mleka,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, pokarm dla zwie‑
rząt domowych w formie gryzaków, kostek, pałeczek, kości, karma
w puszkach i saszetkach dla zwierząt domowych.
(111) 299014
(220) 2016 11 16
(210) 463967
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GREEN & JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Green Star
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 grabie, grabie [narzędzia], kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], noże ogrodni‑
cze, nożyce ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], ręcz‑
ne sadzaki ogrodnicze, sekatory, sekatory ogrodnicze, widły ogrodo‑
we, 11 zraszacze do nawadniania, zraszacze do węży ogrodowych,
zraszacze ogrodowe [automatyczne], 17 węże do wody do użytku
w ogrodzie, węże ogrodowe, 31 kora do ściółkowania, kora surowa,
nasiona, nasiona do celów ogrodniczych.
(111) 299015
(220) 2016 11 16
(210) 463968
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GREEN & JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Green Star
(510), (511) 8 grabie, grabie [narzędzia], kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], noże ogrodni‑
cze, nożyce ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], ręcz‑
ne sadzaki ogrodnicze, sekatory, sekatory ogrodnicze, widły ogrodo‑
we, 11 zraszacze do nawadniania, zraszacze do węży ogrodowych,
zraszacze ogrodowe [automatyczne, 17 węże do wody do użytku
w ogrodzie, węże ogrodowe, 31 kora do ściółkowania, kora surowa,
nasiona, nasiona do celów ogrodniczych.
(111) 299016
(220) 2016 11 16
(210) 463979
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) STAŃCZAK AGNIESZKA, Jaktorów Kolonia, PL.
(540) WITCH BEER
(540)

(531) 02.03.22, 05.07.02, 25.01.19, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 299017
(220) 2016 11 16
(210) 463980
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE
EXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) EXPOL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz ła‑
dunków, przewóz towarów, spedycja, spedycja ładunków, spe‑
dycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport dro‑
gowy, transport drogowy ładunków, transport lądowy, transport
ładunków, transport ładunków drogą lądową, transport towarów,
transport samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu
drogowego, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi transpor‑
tu pojazdami, usługi transportu ładunków, usługi transportowe,
usługi spedycyjne, usługi spedycji, usługi przewozu, usługi prze‑
wozu ładunków, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu.
(111) 299018
(220) 2016 11 17
(210) 463983
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Krok w przyszłość
(510), (511) 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele dobro‑
czynne, finansowanie i dofinansowywanie akcji i programów cha‑
rytatywnych, finansowanie i dofinansowywanie zakupu sprzętu lub
wyposażenia w ramach akcji i programów charytatywnych, dofinan‑
sowywanie działalności fundacji, stowarzyszeń i instytucji, charyta‑
tywne usługi w zakresie pomocy materialnej dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej oraz obejmujące dofinansowywanie
wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, 41 organizowanie oraz
prowadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie
poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy eko‑
nomicznej oraz przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie:
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkur‑
sów edukacyjnych i wystaw związanych z edukacją, organizowanie
oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu rozwój kultury
i sztuki oraz ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, organizowanie
i prowadzenie konkursów i wystaw związanych z kulturą i sztuką,
43 charytatywne usługi pomocy w zakresie dostarczania żywności
osobom potrzebującym, 44 charytatywne usługi pomocy niemate‑
rialnej w zakresie świadczenia usług medycznych dla osób potrze‑
bujących, 45 charytatywne usługi pomocy w zakresie dostarczania
odzieży dla osób w potrzebie.
(111) 299019
(220) 2016 11 17
(210) 463993
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WARSZAWSKI SZNYT
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne prowadzenia restauracji, ba‑
rów, pubów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem.
(111) 299020
(220) 2016 11 24
(210) 464300
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) SUPER REEL
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie progra‑
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automa‑
ty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardo‑
we, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 gry on-line i aplikacje on-line związane z grami, gry internetowe
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowe gry on-line,
gry komputerowe dostępne on-line, w tym gry hazardowe.

(111) 299021
(220) 2016 06 13
(210) 457741
(151) 2016 11 23
(441) 2016 08 01
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SMOKE
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.22,
26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 pudełka na papierosy, papierosy elektroniczne, pa‑
pierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
przybory dla palaczy, papierośnice, artykuły do użytku z tytoniem,
tytoń i produkty tytoniowe w tym substytuty tytoniu, waporyzato‑
ry osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru],
bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, cybuchy do fajek,
cygarniczki, cygarniczki na cygaro, z metali szlachetnych, cygarnicz‑
ki z metali szlachetnych, elektroniczne fajki do tytoniu, elektronicz‑
ne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, fajki, stojaczki
na fajki, fajki do palenia tytoniu z metalu szlachetnego, fajki do pa‑
lenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, fajki na tytoń mentolowy,
fajki wodne, filtry do cygar, filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry
do tytoniu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, papier higroskopij‑
ny do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], ustniki z bursz‑
tynu do papierosów i cygar, ustniki papierosów, ustniki do fajek, ust‑
niki do cygarniczek, ustniki do cygar, ubijaki do fajek, stojaki na fajki
[przybory dla palaczy], spluwaczki dla żujących tytoń, skrobaczki
do fajek, pudełka na papierosy elektroniczne, przybory do czyszcze‑
nia fajek, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, papier hi‑
groskopijny do tytoniu, osłony na azjatyckie długie fajki do tytoniu,
noże do fajek, cygara, cygaretki, japoński poszatkowany tytoń [kiza‑
mi], krótkie cygara, papierosy, papierosy beztytoniowe nie do celów
medycznych, papierosy mentolowe, papierosy z filtrem, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, cygara, cygaretki i inne
gotowe artykuły dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, popiel‑
niczki dla palaczy, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu nie do ce‑
lów medycznych, tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia,
tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń do żucia,
tytoń luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, zapalniczki dla
palaczy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach,
zioła do palenia, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papie‑
rosach, papierosy elektroniczne, waporyzatory dla palaczy, do sto‑
sowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, pojemniki na zapałki, pojemniki na zapałki
nie z metali szlachetnych, pojemniki na zapałki z metali szlachetnych,
pudełka na zapałki nie z metali szlachetnych, pudełka na zapałki
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z metali szlachetnych, pudełka na zapałki, zapałki bezpieczne, zapał‑
ki parafinowe, zapałki siarkowe.

(111) 299022
(220) 2016 08 18
(151) 2017 06 26
(441) 2016 10 10
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) BEZPŁATNY LEK 75+ polpharma
(540)

(210) 460451

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17,
26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suple‑
menty diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 299023
(220) 2016 10 07
(210) 462441
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ProBio SANIT
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalny środek mikrobiologiczny do neutralizacji
odorów, biologizacji i higienizacji pomieszczeń i narzędzi, bioakty‑
wator procesu fermentacji w szambach, trakcjach kanalizacyjnych,
komorach fermentacyjnych, na oczyszczalniach ścieków, lagunach
osadów, kompostowniach.
(111) 299024
(220) 2016 11 17
(210) 464004
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce, PL.
(540) maximus
(540)

4409

(510), (511) 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna cięż‑
ka, benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy, oleje
do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe,
paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana,
rozpylane mieszanki paliwowe, smary, zestalone gazy jako paliwo,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa także w sklepach i hurtowniach
internetowych: benzyny, alkoholu etylowego jako paliwo, benzyny
ciężkiej, benzyny lekkiej, cieczy chłodząco smarujących, olejów na‑
pędowych, olejów do smarowania, olejów silnikowych, paliwa mine‑
ralnego, paliwa gazowego, paliwa na bazie alkoholu, ropy naftowej
surowej lub rafinowanej, rozpylanych mieszanek paliwowych, sma‑
rów, zestalonych gazów jako paliwo, 43 bary szybkiej obsługi, snack‑
-bar, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe.

(111) 299026
(220) 2016 11 17
(210) 464008
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 16
(732) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce, PL.
(540) FOX
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, ogrzewacze łazienkowe wody,
zasobniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe wody, bojlery, wymienniki ci‑
śnieniowe wody.
(111) 299027
(220) 2016 11 17
(210) 464012
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SIMTAC DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, aerozole
chłodzące do celów medycznych, białkowe suplementy diety, cu‑
kierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów me‑
dycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do użytku medycznego, leki pomocnicze, leki wzmacniające, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, preparaty witaminowe, przeciwbólowe środki, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 10 aparaty
i instrumenty medyczne, buteleczki z kroplomierzem do celów lecz‑
niczych, inhalatory, rozpylacze do celów leczniczych, urządzenia roz‑
pylające do aerozoli do celów medycznych.
(111) 299028
(220) 2016 11 17
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 16
(732) PIZZARDI EDITORE S.P.A., Milano, IT.
(540) AMICI CUCCIOLOTTI PRZYJACIELE ZWIERZĄT
(540)

(210) 464013

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, zasobniki ciepła, zbiorniki ci‑
śnieniowe wody, bojlery, wymienniki ciśnieniowe wody.
(111) 299025
(220) 2016 11 17
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) BARANOWSKA KAROLINA, Zielona Góra, PL.
(540) TS
(540)

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

(210) 464007
(531) 03.01.08, 02.09.01, 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, albumy, albumy dla kolekcjonerów, almanachy
[roczniki], bilety drukowane, karty okolicznościowe, kartki z życze‑
niami, pocztówki, ilustrowane pocztówki, karty kolekcjonerskie,
ilustracje, kalkomanie, reprezentacje graficzne, suche kalkomanie,
etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety papierowe, zdjęcia, fo‑
tografie, karty na wymianę, segregatory do kolekcjonowania figurek,
albumy na naklejki, zakładki, katalogi, kalendarze, plakaty, postery,
afisze, pamiętniki i zeszyty z indeksem, pudełka z papieru lub tek‑
tury, publikacje drukowane, gazety, historyjki obrazkowe, komiksy,
książki, podręczniki, instrukcje, broszury, magazyny, czasopisma, ma‑
teriały introligatorskie, materiały piśmienne, koperty, kleje do mate‑
riałów piśmiennych lub do celów domowych.

4410
(111) 299029
(220) 2016 11 17
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) MALESA ADAM, Olesin, PL.
(540) mal-pol
(540)
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(210) 464014

Kolor znaku: czarny, różowy, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 40 druk sitowy,
drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, dru‑
kowanie szablonów, drukowanie zdjęć, laminowanie, usługi związa‑
ne z farbiarstwem, introligatorstwo, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi ba‑
dawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.
(111) 299030
(220) 2016 11 17
(210) 464028
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, SE.
(540) Åhus vodka
(510), (511) 33 wódka.
(111) 299031
(220) 2016 11 17
(210) 464031
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) KORCHUT MIECZYSŁAW WOJCIECH GPE PSYCHOTRONICS,
Tychy, PL.
(540) POLIPSYCHOGRAF
(510), (511) 9 urządzenia do diagnostyki psychofizjologicznej
nie do celów medycznych, 10 urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli do celów medycznych.
(111) 299032
(220) 2016 11 17
(210) 464033
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) KRAK-STONE GRZESIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Libertów, PL.
(540) Krak Stone
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 19 dekoracje wykonane z kamienia, płyty pamiątkowe
z kamienia, obudowy kominków z kamienia, płyty z naturalnego
kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia, materiały budowlane z ka‑
mienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, tablice nagrobne z ka‑
mienia, betonu lub marmuru, parapety okienne niemetalowe, wy‑
roby kamieniarskie, obrobiony kamień naturalny, 20 blaty stołowe,
blaty kuchenne, 37 usługi budowlane.
(111) 299033
(220) 2016 11 17
(210) 464034
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) KRAK-STONE GRZESIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Libertów, PL.
(540) Krak-Stone
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 19 dekoracje wykonane z kamienia, płyty pamiątkowe
z kamienia, obudowy kominków z kamienia, płyty z naturalnego
kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia, materiały budowlane z ka‑
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mienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, tablice nagrobne z ka‑
mienia, betonu lub marmuru, parapety okienne niemetalowe, wy‑
roby kamieniarskie, obrobiony kamień naturalny, 20 blaty stołowe,
blaty kuchenne, 37 usługi budowlane.

(111) 299034
(220) 2016 11 17
(210) 464035
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Millennium BANK Kulturalnie zaangażowany
(540)

Kolor znaku: biały, szary, bordowy
(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski optyczne,
programy komputerowe systemu operacyjnego, programy kompu‑
terowe, optyczne nośniki informacji, magnetyczne nośniki informacji,
35 dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo
w zakresie zarządzania oraz w zakresie prowadzenia działalności gospo‑
darczej, prowadzenie księgowości i rachunkowości, promocja kart kre‑
dytowych poprzez prowadzenie programu zachęcania konsumentów:
wycena działalności gospodarczej, organizowanie aukcji, 36 usługi fi‑
nansowe i bankowe, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowy‑
mi, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń,
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych
oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków bankowych,
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat termino‑
wych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie
lokat w bankach, obrót i wymiana waluty, doradztwo w zakresie obro‑
tu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach oraz wy‑
konywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności,
wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i pro‑
gnoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, wycena aktywów ruchomych i nierucho‑
mości, usługi finansowe i pośrednictwo związane z zastawami, pożyczki
pod zastaw, kredyty pod zastaw, linie kredytowe pod zastaw, zarządza‑
nie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem tj.: zarządzanie ryzykiem finansowym, gospodar‑
czym, walutowym, kredytowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, dokonywanie
transakcji i przelewów elektronicznych, usługi uzyskiwania środków
z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim-faktoring, usłu‑
gi leasingowe, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami
wartościowymi, wynajem nieruchomości i pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 41 publikacje multimedialne,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie informatyki, 45 wykonywanie ekspertyz prawnych,
doradztwo prawne.
(111) 299035
(220) 2016 11 17
(210) 464036
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) SCM Metal Products, Inc., Research Triangle Park, US.
(540) KYMERA
(510), (511) 6 proszki, pasty, sztaby i granule z metali i stopów metali.
(111) 299036
(220) 2016 11 17
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WILD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wild Oak
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.07, 27.01.01

(210) 464037
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(510), (511) 12 pojazdy, części i akcesoria do pojazdów: rowery, ro‑
wery elektryczne, ramy do rowerów, elektryczne rowery składane,
rowery wyposażone w silnik, części konstrukcyjne do rowerów, ża‑
glówki, łodzie żaglowe, żaglówki motorowe, części konstrukcyjne
do jednostek pływających, maszty do łodzi żaglowych, bomy do ło‑
dzi, stery łodzi, stery, urządzenia sterowe i stery [do jednostek pły‑
wających], części konstrukcyjne do łodzi, statki kosmiczne, pojazdy
kosmiczne, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części
i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akceso‑
ria do pojazdów do poruszania się po wodzie, części karoserii do po‑
jazdów, części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne
do samolotów, lądowe pojazdy i środki transportu, mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów powietrznych i kosmicz‑
nych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, powietrznych i ko‑
smicznych, 25 odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakry‑
cia głowy [inne niż kaski], odzież do tenisa, koszulki do tenisa, opaski
przeciwpotne do tenisa, buty tenisowe [obuwie sportowe], sukienki
do gry w tenisa, spódniczki do gry w tenisa, szorty do gry w tenisa,
skarpetki do gry w tenisa, pulowery do gry w tenisa, spodnie snow‑
boardowe, kurtki snowboardowe, kombinezony do snowboardu, rę‑
kawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elemen‑
ty do nich, odzież narciarska, spodnie narciarskie, buty narciarskie,
kurtki narciarskie, rękawice narciarskie, kombinezony narciarskie,
komplety narciarskie, czapki narciarskie, kominiarki narciarskie, kom‑
binezony narciarskie do zawodów, torby specjalnie przystosowane
do butów narciarskich, kombinezony piankowe, odzież surfingowa,
buty do hokeja, kombinezony do nart wodnych, buty do nakładania
po nartach, stroje do jazdy na nartach wodnych, kombinezony pian‑
kowe do nart wodnych i sportów podwodnych, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, rakiety tenisowe, piłki tenisowe, siatki tenisowe, słupki
do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe, żyłki do rakiet tenisowych,
opaski do uchwytów rakiet tenisowych, urządzenia do wyrzucania
piłek tenisowych, kosze do zbierania piłek tenisowych, piłki do gry
w paddle tenis, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety,
słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], urządzenia do nacią‑
gów do rakiet tenisowych, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych,
naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], pokrowce
na rakiety [do tenisa albo badmintona], piłki do sguasha, rakiety
do sguasha, naciągi do rakiet sguasha, pokrowce na rakiety do gry
w sguasha, wiązania do desek snowboardowych, kijki narciarskie,
skistopery do wiązań narciarskich, dopasowane pokrowce na kije
narciarskie, narty, nartorolki, krawędzie nart, narty skiboardowe, po‑
krycia ślizgów nart, osłony dla nart, skrobaki do nart, wosk do nart,
futerały na narty, narty do monoskiingu, torby na narty, uchwyty
do nart wodnych, pokrowce do nart wodnych, wiązania do nart wod‑
nych, wiązania do nart zjazdowych, dopasowane pokrowce na narty,
uchwyty liny do nart wodnych, zaczepy do holowania nart wodnych,
osłony na wiązania do nart, skóra focza [pokrycia na narty], wiązania
do nart i ich części, torby na deski surfingowe, linki do jazdy na nar‑
tach wodnych, rękawice do jazdy na nartach wodnych, zaczepy liny
do holowania do nart wodnych, linki holownicze do jazdy na nartach
wodnych, płetwy surfingowe, deski surfingowe, pokrowce na deski
surfingowe, deski surfingowe z żaglem, smycze do desek surfingo‑
wych, wosk do desek surfingowych, płetwy do desek surfingowych,
torby specjalne zaprojektowane na deski surfingowe, torby przysto‑
sowane do noszenia desek surfingowych, kije hokejowe, krążki ho‑
kejowe, rękawice hokejowe, bramki hokejowe, gry w hokeja, krążki
do hokeja, kije do hokeja na lodzie, siatki do hokeja na lodzie, od‑
bijacze bramkarskie do trenowania hokeja, kije do hokeja na trawie,
łyżwy, piłki do gry w hokeja na trawie, deski windsurfingowe, akce‑
soria do pływania, deski do wakeboardingu, deski typu bodyboard,
dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, kije golfowe, kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja
na trawie, maszyny do wyrzucania piłek, nakrycia na końcówki ki‑
jów golfowych, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użyt‑
ku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, piłki do gry,
odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawiczki dla
rowerzystów, deski snowboardowe, rakiety do speedmintonu, 35 re‑
klama i marketing, promocja sprzedaży, marketing internetowy, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego,
odzieży sportowej i dodatków odzieżowych, pojazdów i ich części
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i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo‑
balnych sieci komputerowych związane z artykułami sportowymi,
sprzętem sportowym odzieżą sportową i dodatkami odzieżowymi,
pojazdami i ich częściami i akcesoriami do nich, pomoc w zarządza‑
niu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, administro‑
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 42 usługi
naukowe i technologiczne, projektowanie wizualne, projektowanie
ubrań, projektowanie form, projektowanie graficzne, usługi w zakre‑
sie grafiki komputerowej, usługi graficzne, planowanie projektu, pro‑
jektowanie wzorów, projektowanie modeli, usługi projektowania,
projektowanie prototypów, analizy wykonalności projektu, analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, usługi analizy technologicz‑
nej, testowanie materiałów, badania materiałowe, testowanie inży‑
nieryjne, badania i opracowywanie projektów technicznych, analiza
opracowania produktu, projektowanie pojazdów mechanicznych,
projektowanie części i elementów pojazdów, testowanie pojazdów
i ich części.

(111) 299037
(220) 2016 11 17
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WILD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 464038

(531) 05.07.07
(510), (511) 12 pojazdy, części i akcesoria do pojazdów: rowery, ro‑
wery elektryczne, ramy do rowerów, elektryczne rowery składane,
rowery wyposażone w silnik, części konstrukcyjne do rowerów, ża‑
glówki, łodzie żaglowe, żaglówki motorowe, części konstrukcyjne
do jednostek pływających, maszty do łodzi żaglowych, bomy do ło‑
dzi, stery łodzi, stery, urządzenia sterowe i stery [do jednostek pły‑
wających], części konstrukcyjne do łodzi, statki kosmiczne, pojazdy
kosmiczne, części konstrukcyjne do statków powietrznych, części
i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akceso‑
ria do pojazdów do poruszania się po wodzie, części karoserii do po‑
jazdów, części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne
do samolotów, lądowe pojazdy i środki transportu, mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów powietrznych i kosmicz‑
nych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, powietrznych i ko‑
smicznych, 25 odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakry‑
cia głowy [inne niż kaski], odzież do tenisa, koszulki do tenisa, opaski
przeciwpotne do tenisa, buty tenisowe [obuwie sportowe], sukienki
do gry w tenisa, spódniczki do gry w tenisa, szorty do gry w tenisa,
skarpetki do gry w tenisa, pulowery do gry w tenisa, spodnie snow‑
boardowe, kurtki snowboardowe, kombinezony do snowboardu, rę‑
kawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elemen‑
ty do nich, odzież narciarska, spodnie narciarskie, buty narciarskie,
kurtki narciarskie, rękawice narciarskie, kombinezony narciarskie,
komplety narciarskie, czapki narciarskie, kominiarki narciarskie, kom‑
binezony narciarskie do zawodów, torby specjalnie przystosowane
do butów narciarskich, kombinezony piankowe, odzież surfingowa,
buty do hokeja, kombinezony do nart wodnych, buty do nakładania
po nartach, stroje do jazdy na nartach wodnych, kombinezony pian‑
kowe do nart wodnych i sportów podwodnych, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, rakiety tenisowe, piłki tenisowe, siatki tenisowe, słupki
do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe, żyłki do rakiet tenisowych,
opaski do uchwytów rakiet tenisowych, urządzenia do wyrzucania
piłek tenisowych, kosze do zbierania piłek tenisowych, piłki do gry
w paddle tenis, torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety,
słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], urządzenia do nacią‑
gów do rakiet tenisowych, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych,
naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], pokrowce
na rakiety [do tenisa albo badmintona], piłki do sguasha, rakiety
do sguasha, naciągi do rakiet sguasha, pokrowce na rakiety do gry
w sguasha, wiązania do desek snowboardowych, kijki narciarskie,
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skistopery do wiązań narciarskich, dopasowane pokrowce na kije
narciarskie, narty, nartorolki, krawędzie nart, narty skiboardowe, po‑
krycia ślizgów nart, osłony dla nart, skrobaki do nart, wosk do nart,
futerały na narty, narty do monoskiingu, torby na narty, uchwyty
do nart wodnych, pokrowce do nart wodnych, wiązania do nart wod‑
nych, wiązania do nart zjazdowych, dopasowane pokrowce na narty,
uchwyty liny do nart wodnych, zaczepy do holowania nart wodnych,
osłony na wiązania do nart, skóra focza [pokrycia na narty], wiązania
do nart i ich części, torby na deski surfingowe, linki do jazdy na nar‑
tach wodnych, rękawice dojazdy na nartach wodnych, zaczepy liny
do holowania do nart wodnych, linki holownicze do jazdy na nartach
wodnych, płetwy surfingowe, deski surfingowe, pokrowce na deski
surfingowe, deski surfingowe z żaglem, smycze do desek surfingo‑
wych, wosk do desek surfingowych, płetwy do desek surfingowych,
torby specjalne zaprojektowane na deski surfingowe, torby przysto‑
sowane do noszenia desek surfingowych, kije hokejowe, krążki ho‑
kejowe, rękawice hokejowe, bramki hokejowe, gry w hokeja, krążki
do hokeja, kije do hokeja na lodzie, siatki do hokeja na lodzie, od‑
bijacze bramkarskie do trenowania hokeja, kije do hokeja na trawie,
łyżwy, piłki do gry w hokeja na trawie, deski windsurfingowe, akce‑
soria do pływania, deski do wakeboardingu, deski typu bodyboard,
dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, kije golfowe, kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja
na trawie, maszyny do wyrzucania piłek, nakrycia na końcówki ki‑
jów golfowych, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użyt‑
ku sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, piłki do gry,
odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawiczki dla
rowerzystów, deski snowboardowe, rakiety do speedmintonu, 35 re‑
klama i marketing, promocja sprzedaży, marketing internetowy, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego,
odzieży sportowej i dodatków odzieżowych, pojazdów i ich części
i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo‑
balnych sieci komputerowych związane z artykułami sportowymi,
sprzętem sportowym odzieżą sportową i dodatkami odzieżowymi,
pojazdami i ich częściami i akcesoriami do nich, pomoc w zarządza‑
niu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, administro‑
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 42 usługi
naukowe i technologiczne, projektowanie wizualne, projektowanie
ubrań, projektowanie form, projektowanie graficzne, usługi w zakre‑
sie grafiki komputerowej, usługi graficzne, planowanie projektu, pro‑
jektowanie wzorów, projektowanie modeli, usługi projektowania,
projektowanie prototypów, analizy wykonalności projektu, analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, usługi analizy technologicz‑
nej, testowanie materiałów, badania materiałowe, testowanie inży‑
nieryjne, badania i opracowywanie projektów technicznych, analiza
opracowania produktu, projektowanie pojazdów mechanicznych,
projektowanie części i elementów pojazdów, testowanie pojazdów
i ich części.

(111) 299038
(220) 2016 11 18
(210) 464054
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) HOTEL RESOVIA
(510), (511) 43 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 obiek‑
tów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na kon‑
ferencje, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal
konferencyjnych, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania,
rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowe‑
go, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwa‑
terowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów,
organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja poko‑
jów hotelowych dla podróżnych, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezer‑
wacji zakwaterowania w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, za‑
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kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, restauracje,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi restaura‑
cyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restaura‑
cjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie zapew‑
niania obiektów na spotkania, usługi w zakresie zapewniania obiek‑
tów na uroczystości, wycena zakwaterowania w hotelach, wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie pokoi, zapewnianie za‑
kwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji dotyczących re‑
zerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restau‑
racji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.

(111) 299039
(220) 2016 11 18
(210) 464057
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) active muss
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 tabletki musujące do sporządzania napojów, tabletki
musujące wzbogacone witaminami i mikroelementami, tabletki mu‑
sujące do przygotowania napojów energetyzujących, napoje izoto‑
niczne, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.
(111) 299040
(220) 2016 11 18
(210) 464058
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IQ Pharma
(510), (511) 9 oprogramowanie do badań komputerowe klinicznych,
w tym bazujące na Internecie, oprogramowania komputerowe prze‑
znaczone dla branży medycznej i telemedycyny, oprogramowanie
komputerowe do gromadzenia, edycji, organizowania, modyfika‑
cji, zaznaczania, przesyłania, magazynowania i współdzielenia da‑
nych i informacji, oprogramowanie komputerowe do gromadzenia,
edytowania, organizowania, modyfikacji, zaznaczania, przesyłania,
przechowywania i współdzielenia wyników zgłoszonych przez pa‑
cjentów na urządzeniach przenośnych i urządzeniach PDA, oprogra‑
mowanie komputerowe używane w celu umożliwienia zdobywania,
zgłaszania i przetwarzania danych w badaniach klinicznych w prze‑
myśle farmaceutycznym, oprogramowanie komputerowe do zbiera‑
nia, wprowadzania, analizy, zarządzania i kontroli klinicznych danych
dotyczących badań i danych medycznych w badaniach klinicznych,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku w badaniach klinicznych
w przemyśle farmaceutycznym w celu ułatwienia tworzenia i gro‑
madzenia wyników zgłoszonych przez pacjentów, oprogramowa‑
nie komputerowe dla usług związanych z rozwojem badań klinicz‑
nych, interaktywne oprogramowanie komputerowe w zakresie kart
obserwacji klinicznej CRF (case report form), raporty elektroniczne
zawierające rezultaty badań klinicznych i badań z dziedziny zapo‑
biegania i leczenia chorób, publikacje elektroniczne, mianowicie
ulotki, książki, broszury, czasopisma, jak również materiały instruk‑
tażowe i dydaktyczne z dziedziny zapobiegania i leczenia chorób,
35 badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku medycznego, usługi sprzedaży hurtowej oraz deta‑
licznej w związku z suplementami diety i lekami, usługi w zakresie
analizy rynku dotyczące badań klinicznych, kompilacja danych sta‑
tystycznych dotyczących badań klinicznych, analiza marketingowa
wprowadzenia leku na rynek, badania opinii pacjentów biorących
udział w badaniach klinicznych, badania satysfakcji lekarzy związa‑
nej z badaniami klinicznymi, rekrutacja lekarzy i pacjentów do badań
klinicznych, 41 szkolenia farmaceutyczne, pielęgniarek i położnych,
poprzez Internet, usługi specjalistycznych portali edukacyjnych
i informacyjnych dla farmaceutów i techników farmaceutycznych,
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usługi edukacji medycznej, usługi poradnictwa medycznego, pu‑
blikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów
farmaceutycznych, udostępnianie strony internetowej zawierającej
publikacje nie do pobrania w postaci raportów, artykułów i pre‑
zentacji w zakresie prób klinicznych, udostępnianie webinariów
nie do pobrania w zakresie prób klinicznych do celów edukacyjnych,
42 badania kliniczne, badania obserwacyjne, analiza wykonalności
projektu badań klinicznych, zarządzanie badaniami obserwacyjnymi
i klinicznymi, monitorowanie badań klinicznych, usługi w zakresie
elektronicznych kart obserwacji klinicznej CRF (case report form)
bazujących na Internecie, elektroniczne formularze raportów do wy‑
korzystania w przypadku oceny nowych leków, dla przemysłu farma‑
ceutycznego, projektowanie i wdrażanie elektronicznych systemów
raportowania, zapewnienie tymczasowego wykorzystania on-line,
bez pobrania oprogramowania do wykorzystania w prowadzeniu
badań klinicznych, badania dotyczące leków, medyczne badania na‑
ukowe, udzielanie informacji na temat badań medycznych i nauko‑
wych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, opracowy‑
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, związanego
z badaniami klinicznymi i ich rozwojem, usługi oprogramowania jako
usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do gromadzenia, edycji,
organizowania, modyfikacji, zaznaczania, przesyłania, przechowy‑
wania i współdzielenia wyników pacjentów za pomocą urządzeń
podręcznych i urządzeń PDA, usługi oprogramowania jako usługi
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do gromadzenia, edytowania,
organizowania, modyfikacji, zaznaczania, przesyłania, przechowy‑
wania i współdzielenia wyników pacjentów za pomocą wiadomości
sieciowych, wiadomości SMS i urządzeń mobilnych, usługi oprogra‑
mowania jako usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do sprzę‑
gania i integrowania systemów klinicznych innych osób w celu
umożliwiania transferu, gromadzenia, przeglądania i współdziele‑
nia danych z badań klinicznych, udostępnianie strony internetowej
obejmującej błogi, raporty i prezentacje w zakresie prób klinicznych,
rozwój, projektowanie i wdrażanie oprogramowania do badań kli‑
nicznych opartego na sieci Web, rozwój, opracowywanie i wdrażanie
bazujących na intemecie elektronicznych kart obserwacji klinicznej
CRF (case report form), rozwój, projektowanie i wdrażanie baz da‑
nych dotyczących badań klinicznych, opracowywanie bezpieczne‑
go zarządzania danymi do badań klinicznych, konsultacje technicz‑
ne związane z projektowaniem, tworzeniem i wykorzystywaniem
oprogramowania do zbierania, zapisywania i oceny danych z badań
klinicznych, usługi w zakresie projektowania, rozwijania i wdrażania
oprogramowania do celów medycznych i telemedycznych, rozwój,
projektowanie i wdrażanie elektronicznych systemów prowadzenia
i obiegu dokumentacji medycznej w tym opartych na Internecie,
doradztwo techniczne w odniesieniu do projektowania, tworze‑
nia i stosowania oprogramowania do zbierania, przechowywania
i analizy danych z badań klinicznych, doradztwo w dziedzinie badań
farmaceutycznych, udostępnianie za pośrednictwem interaktyw‑
nych stron internetowych informacji obejmujących wyniki badań
klinicznych oraz dane dotyczące badań klinicznych, udostępnianie
strony internetowej zawierającej głównie publikacje nie do pobrania
w postaci broszur, artykułów i biuletynów w dziedzinie zdrowia, udo‑
stępnianie oprogramowania, danych i informacji w zakresie badań
i rozwoju, nauki, testów i prób klinicznych, diagnostyki, medycyny,
produktów farmaceutycznych, zaburzeń, chorób, leczenia i profilak‑
tyki, farmaceutyczne prace badawczo-rozwojowe, badania, próby
i testy medyczne, badania, próby i testy kliniczne, badania i testy dia‑
gnostyczne, udzielanie informacji dotyczących medycyny i leczenia
w zakresie badań i rozwoju, nauki, testów i prób klinicznych, usługi
w zakresie projektowania, rozwijania i wdrażania oprogramowania
do celów medycznych i telemedycznych, 44 usługi badania korzy‑
stania z leków, badanie leków w celach medycznych, udostępnianie
informacji medycznych dotyczących preparatów farmaceutycznych
do leczenia, udostępnianie informacji medycznych poprzez strony
internetowa, narzędzia cyfrowe i bazy danych, udostępnianie inter‑
netowej bazy danych z informacjami medycznymi, gdzie pacjenci
mogą zapytać o kwestie i zabiegi medyczne innych pacjentów oraz
mogą przekazać informacje o swoich doświadczeniach medycz‑
nych w celu udzielania wsparcia i budowania wspólnoty, doradztwo
związane z produktami i substancjami medycznymi i farmaceutycz‑
nymi, udzielanie informacji leczniczych i medycznych w dziedzinie
diagnostyki, medycyny, farmaceutyków, udostępnianie danych me‑
dycznych online i analiz zaprojektowanych w celu udostępniania
pacjentom i klientom dostosowanych do potrzeb informacji, w tym
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dotyczących dawki leków, diagnozy, spraw związanych z terapią oraz
postępowania medycznego, usługi medyczne, świadczone również
przez Internet, telewizję interaktywną i przez telefon komórkowy,
usługi telemedycyny, usługi zdalnego monitorowania i kontroli pa‑
rametrów fizjologicznych, 45 usługi prawne związane z procedurami
badań klinicznych.

(111) 299041
(220) 2016 11 18
(210) 464061
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łask, PL.
(540) KONSULTANT VETERYNARYJNY
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały
reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje, książ‑
ki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezen‑
tacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry,
indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, drukowane repertuary
i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony
i kupony: wizytówki, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjąt‑
kiem mebli, w tym: adresatki, płytki adresowe do adresatek, zeszyty,
notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty, teczki,
skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kart‑
ki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki
do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy rysunki, fotografie, prze‑
zrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficzne, przybory do pisania,
w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, ze‑
stawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, 35 re‑
klama, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie oraz pu‑
blikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
towarów i usług dla osób trzecich, prenumerata gazet i czasopism,
sprzedaż gazet i czasopism, kolportaż próbek, 40 usługi drukowania,
41 publikowanie książek, gazet i czasopism, publikacje elektronicz‑
ne on-line książek i periodyków, publikowanie wyników badań na‑
ukowych i technicznych, opracowywanie i publikowanie materiałów
edukacyjnych i informacyjnych, informacja o: edukacji, targach, wy‑
darzeniach branżowych, nowościach rolniczych i o produktach rolni‑
czych, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki,
42 badania naukowe i techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, 44 doradztwo w zakresie pie‑
lęgnacji, żywienia i utrzymania zwierząt.
(111) 299042
(220) 2016 11 18
(210) 464064
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 16
(732) IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostynin, PL.
(540) IZOLBET
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przeznaczone
do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, prepa‑
raty klejące do użytku w budownictwie, kleje do płytek, kleje do gla‑
zury, terakoty i gresu, kleje do systemów ociepleń, kleje do impre‑
gnacji wodoodpornej, kleje do zabezpieczania tynku, kleje do płytek
ceramicznych, kleje do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian,
substancje chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, środki
wypierające wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci,
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie
[z wyjątkiem farb], mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią
[inne niż farby], składniki chemiczne dla budownictwa, membra‑
ny do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych
do użytku w budownictwie, dodatki chemiczne do gipsu, 2 prepara‑
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ty do konserwacji i zabezpieczania, farby, preparaty w postaci farby,
materiały w postaci powłok do celów budowlanych [farby], farby ze‑
wnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki gruntowe, mieszanki gruntu‑
jące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybobójcze w postaci
farb, impregnat do zabezpieczania drewna, 5 preparaty grzybobój‑
cze, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 17 materiały izola‑
cyjne, izolacja do celów budowlanych, materiały nieprzewodzące
do zatrzymywania ciepła, powłoki przemysłowe do izolacji budyn‑
ków, wełna mineralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne
z tworzyw sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19 tynk,
tynk do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny tynkowe,
ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne, podkłady
tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wylewka, wylewki podłogowe,
wylewki jastrychowe, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, goto‑
wa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, zaprawa do naprawy dziur
w tynku, masy szpachlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniają‑
ce, gips, gładzie, płyty gipsowe do celów budowlanych, papa dacho‑
wa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów
budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie materiałów hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, sty‑
ropianu, pap, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, 37 budow‑
nictwo, budowanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izola‑
cyjne, izolacja termiczna budynków, montaż izolacji do budynków,
izolowanie budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie remon‑
tów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią w trakcie ich budowy,
39 transport, transport materiałów budowlanych, transport cyster‑
nami, przechowywanie środków chemicznych, magazynowanie, pa‑
kowanie i składowanie towarów.

(111) 299043
(220) 2016 11 18
(210) 464065
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) BRZÓSKA DARIUSZ AGENCJA REKLAMOWO-PROMOCYJNA
SKY-PROMOTION, Bielsko-Biała, PL.
(540) SKY PROMOTION ∞
(540)

(111) 299046
(220) 2016 11 18
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) PERYT SEBASTIAN BASTEX, Łódź, PL.
(540) BASTEX
(540)

(111) 299044
(220) 2016 11 18
(210) 464068
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FAVORIT
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mleko stosowane jako karma dla
zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso lub podroby jako
karma dla zwierząt, artykuły spożywcze o smaku mięsa jako karma
dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt.
(111) 299045
(220) 2016 11 18
(210) 464070
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LECKER
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mleko stosowane jako karma dla
zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso lub podroby jako
karma dla zwierząt, artykuły spożywcze o smaku mięsa jako karma
dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt.

(210) 464075

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01
(510), (511) 26 zamki błyskawiczne, lamówki do ubrań, wykończenia
ozdobne do odzieży.
(111) 299047
(220) 2016 11 18
(210) 464079
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) STYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CLUB Wesele
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, zielony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.07.02, 05.13.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 41 usługi związane z organizowa‑
niem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizowania koncertów
muzycznych, usługi związane z rozrywką, w tym organizowanie im‑
prez rozrywkowych i informacja o nich, usługi związane z organizacją
przyjęć, w tym planowanie przebiegu przyjęcia, organizowanie spek‑
takli, w tym usługi impresariów, organizowanie konkursów edukacyj‑
nych lub rozrywkowych, 43 usługi gastronomiczne, usługi barowe,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa do klienta.
(111) 299048
(220) 2016 11 18
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NASZE SMAKI
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy, niebieski, szary, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.03, 17.05.21, 26.01.01, 24.17.08
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dystrybucja gazetek, transport
drogowy towarów, 40 drukowanie, 42 projektowanie systemów
komputerowych.
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(210) 464081

Kolor znaku: złoty, ciemnobrązowy
(531) 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, wędliny, ekstrakty mięsne, mięso
gotowe do spożycia, kiełbasy, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, sałatki warzywne, dania gotowe na bazie warzyw,
mięsa lub ryb, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, konserwy mięsne i rybne, pasty mięsne, pasztety,
przekąski na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców morza, zupy in‑
stant, oleje, tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przypra‑
wy, dania gotowe na bazie mąki, makaronu lub ryżu.
(111) 299049
(220) 2016 11 18
(210) 464082
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LC Lucca Cipriano supreme man
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wody perfumowane, dezodoranty.
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(111) 299050
(220) 2016 11 18
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) orito
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.

(210) 464084

(111) 299051
(220) 2016 11 18
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) charlene
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(210) 464087

(111) 299052
(220) 2016 11 18
(210) 464092
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) +IQ Medycyna
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 26.01.06, 24.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowania komputerowe przeznaczone dla
branży medycznej i telemedycyny, oprogramowanie komputerowe
do prowadzenia dokumentacji medycznej w tym bazujących na In‑
ternecie, oprogramowanie komputerowe do obiegu dokumentacji
medycznej w tym bazujących na Internecie, publikacje elektronicz‑
ne, mianowicie książki, broszury, artykuły, czasopisma, prezenta‑
cje, materiały instruktażowe i dydaktyczne z dziedziny medycyny,
35 badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
42 usługi w zakresie projektowania, rozwijania i wdrażania oprogra‑
mowania do celów medycznych i telemedycznych, rozwój, projekto‑
wanie i wdrażanie elektronicznych systemów prowadzenia i obiegu
dokumentacji medycznej w tym opartych na Internecie, 44 usługi
medyczne, świadczone również przez Internet, telewizję interaktyw‑
ną i przez telefon komórkowy, usługi telemedycyny, usługi zdalnego
monitorowania i kontroli parametrów fizjologicznych.
(111) 299053
(220) 2016 11 21
(210) 464104
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) MINTRA
(510), (511) 16 notatniki, notesy, kołonotesy, afisze, plakaty, albumy
do wklejania, zeszyty do pisania lub rysowania, okładki, obwoluty,
indeksy, skorowidze, materiały opakowaniowe z papieru lub karto‑
nu, oprawy książek, papier, podręczniki, 21 kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kosze na papier, kosze na śmieci, cedzaki, cedzaki
do użytku domowego, doniczki na kwiaty, konewki, miednice, miseczki,
naczynia na napoje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki kuchenne, półmiski, tace, przybory do użytku w gospodar‑
stwie domowym, spodeczki, tace do użytku domowego, tace papiero‑
we, talerze, talerze jednorazowego użytku, zastawa stołowa.
(111) 299054
(220) 2016 11 21
(210) 464109
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EURO-TAX.PL ZWROT PODATKU SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) euro-tax.pl
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych, 36 doradz‑
two w sprawach finansowych.

(111) 299055
(220) 2016 11 21
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) PERSECTO
(540)

4415
(210) 464111

Kolor znaku: grantowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i polerowania, środki czyszczą‑
ce do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
środki czyszczące do szkła, woski do polerowania, naturalne woski
do podłóg, woski do parkietów, 21 ścierki, ścierki do mycia podłóg,
ścierki do wycierania kurzu, mopy.
(111) 299056
(220) 2016 11 21
(210) 464123
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) EDGE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) PLASTREAM
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania dźwięku, programy kom‑
puterowe, procesory, 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych), kom‑
puterowe zarządzanie plikami, media, reklama, telewizja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 38 komu‑
nikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za po‑
średnictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawa‑
nie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
transmisja satelitarna, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnienie do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek inter‑
netowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, utrzymywanie (two‑
rzenie) stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 299057
(220) 2016 11 21
(210) 464128
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, PL.
(540) inwino
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 11.03.01, 24.17.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299058
(220) 2016 11 21
(210) 464134
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Informacyjna Agencja Radiowa POLSKIE RADIO
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony
(531) 26.01.05, 26.04.07, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papierni‑
cze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu‑
alnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze‑
nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy‑
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania im‑
prez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich me‑
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz tele‑
wizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, re‑
portaże fotograficzne, usługi nagr)’wania na taśmach magnetowido‑
wych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi zwią‑
zane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.

(111) 299059
(220) 2016 11 21
(210) 464154
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) CA24 Mobile
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetycz‑
ne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i nieko‑
dowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elek‑
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji
bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
elektroniczne bazy danych, 16 druki i publikacje dotyczące finansów,
bankowości, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane
materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury,
wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze,
materiały piśmienne, przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wi‑
zerunku firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące
organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarzą‑
dzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów
lojalnościowych, organizowanie imprez w celach promocyjnych i re‑
klamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe
bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi banko‑
we, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim
przez systemy elektroniczne, usługi finansowe, analizy finansowe,
doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe,
lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych
baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, finansowanie
pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa kart płatni‑
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czych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie
finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finanso‑
wych.

(111) 299060
(220) 2016 11 21
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) BIOTANIQE DERMOSKIN EXPERT
(540)

(210) 464157

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.04.04, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami do usu‑
wania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do demakijażu, 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, pomad‑
ki 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) 299061
(220) 2016 11 21
(210) 464161
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA REDUTA DOBREGO IMIENIA-POLSKA LIGA
PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM, Warszawa, PL.
(540) RDI REDUTA DOBREGO IMIENIA POLSKA LIGA PRZECIW
ZNIESŁAWIENIOM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 03.07.02
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, pu‑
blic relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka
tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamo‑
wego 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, rekla‑
ma, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, poszu‑
kiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopio‑
wanie, usługi impresariów w działalności artystycznej, fakturowanie,
księgowość, rachunkowość, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w pli‑
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kach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy‑
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania opinii publicznej, telefoniczne udzielanie informacji dla nie‑
obecnych abonentów, 41 edukacja religijna, usługi szkół-edukacja,
usługi nauczania w zakresie oświaty, informacja o edukacji, wyższe
uczelnie-edukacja, sprawdziany edukacyjne, nauczanie indywidual‑
ne, kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy koresponden‑
cyjne, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla‑
mowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, tłumaczenia,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi biblioteczne, usługi
muzeów-wystawy, usługi pokazów filmowych, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji
dystrybucji biletów-rozrywka, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, koncertów, konferencji, kongresów, semi‑
nariów, sympozjów, warsztatów-szkolenie, organizowanie konkur‑
sów-edukacja lub rozrywka, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk-impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych-rozrywka, pisanie scenariuszy, pisa‑
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, in‑
nych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedsta‑
wień teatralnych, montaż taśm wideo, usługi reporterskie, fotografia,
fotoreportaże, nagrywanie na taśmach wideo, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do po‑
brania w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, sporządzanie napisów np. do filmów, usługi w za‑
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypo‑
życzanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wy‑
pożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie
spektakli na żywo, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie stadio‑
nów, wynajmowanie obiektów sportowych, 42 usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestro‑
wanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczest‑
niczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecz‑
nych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organi‑
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dysku‑
sji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowa‑
ne lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on‑
line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakre‑
sie tworzenia kontaktów towarzyskich 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, tworze‑
nia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, oprogramowa‑
nie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkow‑
nikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za po‑
średnictwem światowej sieci komputerowej, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych
i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie sys‑
temów komputerowych, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi graficzne.

(111) 299062
(220) 2016 11 22
(210) 464192
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) Granovi Nano
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 299063
(220) 2016 11 22
(210) 464193
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Navu Forte
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 299064
(220) 2016 11 22
(210) 464194
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) X-Met
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 299065
(220) 2016 11 22
(210) 464209
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) tkalnia centrum Pabianic
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, różowy
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 świadczenie usług promocyjnych, usługi w zakresie:
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkal‑
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, świadczenie usług
marketingowych, świadczenie usług reklamowych, 36 zarządzanie
nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców,
analizy rynku nieruchomości, agencje nieruchomości, dzierżawa nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu: budynków, lokali i po‑
wierzchni użytkowej, wynajem nieruchomości, wynajem powierzch‑
ni biurowej, wynajem powierzchni pod usługi dla ludności, wynajem
powierzchni pod działalność handlową, 39 wynajem magazynów,
wynajem powierzchni pod parkingi, usługi parkingowe, wynajem po‑
wierzchni pod salony samochodowe, 41 wynajem powierzchni pod
usługi kinowe, wynajem powierzchni pod usługi rekreacyjne, usługi
rekreacyjne i rekreacyjne zdrowotne: gry i zabawy dla dzieci, fitness,
kręgle, bilard, ścianki wspinaczkowe, usługi rozrywkowe, usługi ar‑
tystyczne, usługi kinowe, baseny, wynajem powierzchni pod usługi
rozrywkowe, wynajem powierzchni pod usługi artystyczne.
(111) 299066
(220) 2016 11 22
(210) 464216
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LECH ICE MOJITO BEER & MOJITO LEMONADE GDY ,,ICE”
NIEBIESKI-MOJITO SCHŁODZONY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, szary, czerwony, niebieski
(531) 03.04.11, 03.04.13, 03.04.23, 03.04.24, 05.03.11, 05.07.12,
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05.07.22, 25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 299067
(220) 2016 11 22
(210) 464219
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TYSKIE 14 DNIOWE
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 299068
(220) 2016 11 22
(210) 464220
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LECH FREE PIWO BEZALKOHOLOWE LIMONKA Z MIĘTĄ
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnoszary, czarny, zielony, czerwony,
niebieski
(531) 03.04.11, 03.04.13, 03.04.23, 03.04.24, 05.07.02, 05.07.12,
25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 299069
(220) 2016 11 22
(210) 464233
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) CNNG AUDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CNNG AUDYTOR
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audyt
przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, audyt działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo związane z audytem, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie sprawozdań
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów fi‑
nansowych, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie i wypełnianie zeznań
podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań
podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, księgowość
i prowadzenie ksiąg, doradztwo w zakresie strategii dla przedsię‑
biorstw, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi konsulta‑
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analiza zysków biznesowych,
prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie procesów związa‑
nych z deklaracjami podatkowymi, 36 doradztwo w sprawach finanso‑
wych, ocena strat ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpiecze‑
niowych, wycena nieruchomości, doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości], doradztwo i analiza finansowa, udzielanie informacji
finansowych, sporządzanie raportów finansowych, usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, szacunki w celach finansowych, usługi
w zakresie ocen finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych.
(111) 299070
(220) 2016 11 23
(210) 464261
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) CARLO ROSSI SWEET RED
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299071
(220) 2016 11 23
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) MPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

(210) 464265

Nr 12/2017

(540) MPAY Wallet
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, maszyny liczące, programy komputerowe, urządzenia
przetwarzające dane, telefony, telefony komórkowe, telefony bez‑
przewodowe, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów
kreskowych, czytniki znaków optycznych, elektroniczne etykietki
towarów, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty ma‑
gnetyczne zakodowane, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośniki danych do odczy‑
tu i zapisu wizualnego i/lub maszynowego, które są odpowiednie
do zaksięgowania transakcji premiowych włącznie z nośnikami da‑
nych ze zintegrowaną funkcją płatniczą lub telekomunikacyjną, Ko‑
dowane karty lojalnościowe, 35 usługi w zakresie agencji informacji
handlowej, usługi w zakresie agencji eksportowo-importowej, usługi
w zakresie agencji badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakre‑
sie czynności biurowych, usługi doradztwa w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą i zarządzania personalnego,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospo‑
darczej, outsourcing [doradztwo handlowe], usługi doradztwa w za‑
kresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej dotyczące
systemów pozyskania i lojalności klienta, usługi marketingowe ce‑
lem pozyskania i lojalizowania klienta, usługi w zakresie dystrybucji
materiałów reklamowych, usługi ekspertyz w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji gospodarczej, usługi w za‑
kresie sortowania informacji w bazach komputerowych, usługi wy‑
szukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów, pośrednictwo
pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie rekla‑
my za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, usługi w zakresie
organizowania sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
usługi skomputeryzowanego zarządzania plikami i pozyskiwaniem
danych do komputerowych baz danych, usługi w zakresie transkrypcji
przekazu, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, za‑
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie wy‑
ceny działalności handlowej, usługi w zakresie zarządzania hotelami,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywa‑
cyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, 36 usługi w zakresie analiz
finansowych, usługi w zakresie organizowania funduszy na cele do‑
broczynne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie operacji finan‑
sowych, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi ubezpie‑
czeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi agencji pobierania opłat, usługi w zakresie
emisji kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i płatniczych,
usługi w zakresie operacji rozrachunkowych, transfer elektroniczny
środków finansowych i kapitału, 42 udostępnianie miejsca na serwe‑
rach [strony internetowe] w tym w zakresie obsługi programu do po‑
zyskania i lojalizowania klienta, usługi instalacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie konwersji danych lub dokumentów na formę elek‑
troniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich w tym w zakresie obsługi programu do pozyskania I lojali‑
zowania klienta, wypożyczanie komputerów, programowanie kom‑
puterów, projektowanie oprogramowania komputerowego w tym
w zakresie obsługi programu do pozyskania i lojalizowania klienta,
projektowanie systemów komputerowych, dostarczanie [opracowy‑
wanie] wyszukiwarek internetowych.
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(111) 299072
(220) 2016 11 23
(210) 464267
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) RASIŃSKI SŁAWOMIR HEPATICA, Nasutów, PL.
(540) H HEPATICA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, błękitny
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produk‑
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me‑
dycznych.
(111) 299073
(220) 2016 11 23
(210) 464269
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) GRUPA LEW SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, PL.
(540) SAMORZĄDOWY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 01.17.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie elektryczne, kasy rejestrujące, komputery, kompu‑
terowe urządzenia peryferyjne, maszyny liczące, programy komputerowe,
urządzenia przetwarzające dane, telefony, telefony komórkowe, telefony
bezprzewodowe, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów
kreskowych, czytniki znaków optycznych, elektroniczne etykietki towa‑
rów, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty magnetycz‑
ne zakodowane, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficz‑
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do celów dydaktycznych, żeglarskie, urządzenia nawigacyjne,
nośniki danych do odczytu i zapisu wizualnego i/lub maszynowego, które
są odpowiednie do zaksięgowania transakcji premiowych włącznie z no‑
śnikami danych ze zintegrowaną funkcją płatniczą lub telekomunikacyjną,
Kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi w zakresie agencji informacji
handlowej, usługi w zakresie agencji eksportowo-importowej, usługi
w zakresie agencji badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie czyn‑
ności biurowych, usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą i zarządzania personalnego, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing [do‑
radztwo handlowe], usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania
działalności gospodarczej dotyczące systemów pozyskania i lojalności
klienta, usługi marketingowe celem pozyskania i lojalizowania klienta,
usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, usługi ekspertyz
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji gospo‑
darczej, usługi w zakresie sortowania informacji w bazach komputero‑
wych, usługi wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów, pośrednictwo pra‑
cy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama, usługi w zakresie organizowania
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi skomputeryzo‑
wanego zarządzania plikami i pozyskiwaniem danych do komputerowych
baz danych, usługi w zakresie transkrypcji przekazu, usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty in‑
formacji konsumenckiej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
usługi w zakresie wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie zarzą‑
dzania hotelami, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo‑
wymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej

4419

dotyczącej towarów spożywczych, leków, żywności dietetycznej, sprzętu
elektronicznego, komputerów, telefonów, urządzeń komunikacyjnych,
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku
lub obrazu, nośników danych, artykułów sportowych i gimnastycznych,
gier, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku‑
pować te towary w sklepie lub hurtowni z towarami spożywczymi, lekami,
żywnością dietetyczną, sprzętem elektronicznym, komputerami, telefona‑
mi, urządzeniami komunikacyjnymi, urządzeniami do nagrywania, prze‑
syłania lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośnikami danych,
artykułami sportowymi i gimnastycznymi, grami, zabawkami, odzieżą,
obuwiem, nakryciami głowy, usługi programów lojalnościowych, moty‑
wacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzoro‑
wanie programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, 36 usługi w zakresie analiz
finansowych, usługi w zakresie organizowania funduszy na cele dobro‑
czynne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie operacji finansowych,
usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi ubezpieczeniowe, do‑
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczenio‑
we, usługi agencji pobierania opłat, usługi w zakresie emisji kart kredyto‑
wych, obsługa kart kredytowych i płatniczych, usługi w zakresie operacji
rozrachunkowych, transfer elektroniczny środków finansowych i kapitału,
wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, sporządzanie umów
najmu, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, usługi agencji nierucho‑
mości, 38 usługi agencji informacyjnej, informacja o telekomunikacji, usłu‑
gi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie przesyłania danych,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputerów, usługi w zakresie komunikacji radiowej, usługi w zakresie
komunikacji telefonicznej, usługi w zakresie komunikacji telegraficznej,
usługi w zakresie komunikacji satelitarnej, usługi w zakresie poczty elek‑
tronicznej, usługi w zakresie przesyłania wiadomości, usługi w zakresie
telefonii komórkowej, usługi w zakresie łączności, usługi telefoniczne i te‑
legraficzne, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypo‑
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przekazywania informacji,
usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi tele‑
komunikacyjnych ogłoszeń elektronicznych, przydzielanie dostępu do baz
danych, 41 nauczanie, kształcenie praktyczne [pokazy] w tym dotyczące
systemów pozyskania i lojalizowania klienta, rozrywka, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym dotyczące syste‑
mów pozyskania i lojalizowania klienta, tłumaczenia, organizowanie kon‑
kursów, prowadzenie konkursów w Internecie, 42 udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe] w tym w zakresie obsługi programu
do pozyskania i lojalizowania klienta, usługi instalacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich w tym
w zakresie obsługi programu do pozyskania i lojalizowania klienta, wy‑
pożyczanie komputerów, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego w tym w zakresie obsługi programu
do pozyskania i lojalizowania klienta, projektowanie systemów kompute‑
rowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.

(111) 299074
(220) 2016 11 23
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) KRET JACEK, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) PARZENICA WÓDKA Z GÓR
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole.

(210) 464271
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(111) 299075
(220) 2016 11 23
(210) 464272
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) M87
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.
(111) 299076
(220) 2016 11 23
(210) 464273
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) LFC557
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.
(111) 299077
(220) 2016 11 23
(210) 464274
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) LFC554
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.
(111) 299078
(220) 2016 11 23
(210) 464275
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG8220
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
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elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.

(111) 299079
(220) 2016 11 23
(210) 464276
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG313
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.
(111) 299080
(220) 2016 11 23
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ŁOŚ ROBERT, Śledziejowice, PL.
(540) PASTA Sana
(540)

(210) 464277

Kolor znaku: szary, zielony, czerwony
(531) 05.05.20, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 makarony spożywcze, makarony kolorowe, makarony
z dodatkami naturalnymi warzyw i owoców oraz soków i sorbentów,
makarony nitki, paski, świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki,
rurki, wycinanki, makaron płaski w arkuszach, zacierki, spaghetti, klu‑
ski, kluseczki, żywność na bazie mąki.
(111) 299081
(220) 2004 05 01 K
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 16
(732) CASTEL FRERES S.p. A.S., Blanquefort, FR.
(540) CASTEL
(510), (511) 33 wina.

(210) 464102

(111) 299082
(220) 2016 11 23
(210) 464281
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) SZTEFKO BARTŁOMIEJ GEMINI INTERNET, Kraków, PL.
(540) gEMINI internet
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców towarów i usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośred‑
nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputero‑
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we, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomu‑
nikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi poczty elektro‑
nicznej, transmisje programów telewizyjnych, udostępnianie forów
internetowych online, usługi telefoniczne, usługi trasowania i pod‑
łączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunika‑
cyjnego, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, instala‑
cja oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych,
projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich: projektowa‑
nie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowa‑
nia komputerowego.

(111) 299083
(220) 2016 11 18
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CHOC &SZOK
(540)

(210) 464282

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, słodycze.
(111) 299084
(220) 2016 11 23
(210) 464286
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Zentiva Group A.S., Praga, CZ.
(540) COSALEP
(510), (511) 5 lekarstwa, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 299085
(220) 2016 11 24
(210) 464294
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) ROKITA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolni‑
czych i ich mieszanki.
(111) 299086
(220) 2016 11 24
(210) 464298
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry, PL.
(540) EMULPAR
(510), (511) 5 środki owadobójcze dla ogrodnictwa i rolnictwa .
(111) 299087
(220) 2016 11 24
(210) 464299
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) SPEED ACCESSORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) WILD THINGS ONLY!!!
(540)

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacje skóry takie jak: portfele,
portmonetki, aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, saszetki, kosme‑
tyczki.
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(111) 299088
(220) 2016 11 24
(210) 464302
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 23
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BATON MOCY
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony
muesli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owo‑
ców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada,
galaretki owocowe-słodycze, mieszanki płatków zbóż i bakalii, płat‑
ki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteino‑
we batoniki zbożowe, bakalie, orzechy .
(111) 299089
(220) 2016 11 24
(210) 464304
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) GELTZ ŻANETA, Poznań, PL.
(540) BIOVITALITY CERTIFIED
(510), (511) 9 urządzenia, urządzenia pomiarowe, aparatura do badań,
interfejsy komputerowe, adaptory elektryczne, aerometry, alkoholo‑
mierze, amperomierze, analizatory powietrza, aparatura do destylacji
do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, apara‑
tura i przyrządy do chemii, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, aperometry [optyka], aplikacje komputerowe
do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, cewki elektromagnetyczne, chipy [układy scalone], chipy z ko‑
dem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [apara‑
ty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], cukromierze, częstotliwościo‑
mierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dozymetry,
elektrolizery, elektroniczne etykietki na towarach, elektryczne urządzenia
pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, falomierze, fotometry, gal‑
wanometry, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy mier‑
nicze, gęstościomierze, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne,
inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elek‑
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne
bransoletki (przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe, kalkulatory,
kalorymetry, kapsułki ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karty inteligentne [karty z układem scalonym], kąto‑
mierze [przyrządy pomiarowe], kodery magnetyczne, kodowane iden‑
tyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty – klucze, kolektory elektryczne, kondensory optyczne,
laktometry [mlekomierze], lepkościomierze, liczniki gęstości osnowy, ma‑
gnetyczne nośniki danych, maszyny do anten bezprzewodowych, miarki
[przyrządy miernicze], mikrometry, omomierze, owoskopy [prześwietlarki
jaj], ozonizatory [ozonatory], polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geode‑
zyjnych, przyrządy do pomiarów odległości, przyrządy do śledzenia ak‑
tywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury,
przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematycz‑
ne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do po‑
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, radia
[odbiorniki radiowe], refraktometry, refraktory, respiratory do filtrowania
powietrza, retorty, różdżki dla różdżkarzy, satelity do celów naukowych,
sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabez‑
pieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], skarpetki podgrzewane elektrycznie, smartfo‑
ny, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektro‑
grafy, spektroskopy, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fermentacji [urzą‑
dzenia laboratoryjne], urządzenia do nauczania, urządzenia do oddy‑
chania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, urządzenia heliograficzne, urządzenia i sprzęt dla ratownic‑
twa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody,
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wysokiej
częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rent‑
genowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania,
wilgotnościomierze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], znaki cyfrowe,
41 doradztwo i kształcenie, usługi trenerskie, publikowanie książek i opra‑
cowań elektronicznych, edukacja, doradztwo zawodowe, fotoreportaże,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa‑
cja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
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kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyj‑
ne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indy‑
widualne, nauka gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach roz‑
rywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi‑
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kultu‑
ralnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz‑
rywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzenie napisów [np.
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem,
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do po‑
brania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi szkół [edu‑
kacja], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi tre‑
nerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obo‑
zów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wynajem obiektów radiowych i te‑
lewizyjnych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania oraz usługi, naukowe
i techniczne badania oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe, usługi
badawcze, audyty i certyfikacja produktów i usług, analizy chemiczne,
analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania nauko‑
we, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii kom‑
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomiary], ocena
jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, opracowywanie projektów
technicznych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, prace
badawczo – rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, pro‑
jektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
mody, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputero‑
wych, projektowanie urbanistyczne, próby kliniczne, testowanie materia‑
łów, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architek‑
tury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 299090
(220) 2016 11 24
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) WÓJTOWICZ MARTYNA FLASH, Kielce, PL.
(540)
(540)

(210) 464309

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, czerwony, brązowy,
ciemnoszary
(531) 03.03.03, 03.03.15, 03.03.24, 26.01.03, 26.01.15, 29.01.15
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(510), (511) 41 usługi przedszkoli niepublicznych, 43 usługi w zakre‑
sie żłobków.

(111) 299091
(220) 2017 01 03
(210) 465912
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Polen schmeckt
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 25.05.02, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
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dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
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dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
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wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
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nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 299092
(220) 2017 01 03
(210) 465914
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Polska smakuje
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
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wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
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torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
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dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
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gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi, licen‑
cjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie własno‑
ści intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie zarejestrowa‑
nych wzorów, przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie
zindywidualizowanych pudełek z prezentami, rejestrowanie nazw
domen, składanie wniosków o rejestrację wzorów, zarządzanie pra‑
wami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej
i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej
i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością
intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie
znakami towarowymi.
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(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
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tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
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torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
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wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
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wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 299094
(220) 2017 01 03
(210) 465916
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Poland tastes good
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
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[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
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mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
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wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
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munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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Kolor znaku: czerwony
(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
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dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
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na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
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zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Poland tastes good
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
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do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
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papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
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lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
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średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
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futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
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nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
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na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
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reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku ku‑
chennego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompak‑
towe, filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne,
filmy wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na tele‑
fony, futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane
na płytach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne
aplikacje, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamo‑
we, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem,
nośniki do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć
USB [pendrive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pa‑
mięci zewnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty,
podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, prze‑
nośne miarki taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza foto‑
graficzne [slajdy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publi‑
kacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
publikacje elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutni‑
ków, slajdy fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smart‑
fony, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane etui na table‑
ty, smycze do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń
elektroniczne, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe
reklamowe [świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby
do noszenia komputerów, wagi kuchenne, woreczki na okulary,
wskaźniki świecące, wskaźniki świecące [do wskazywania np. na ma‑
pie], wygaszacze ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania,
zapalniki piezoelektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące
lub mechaniczne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania,
biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze,
bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki no‑
tatnikowe, bloki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wy‑
stawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bieli‑
zna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki
stołowe, biuletyny informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biuro‑
we [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki li‑
stowe, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury
drukowane, certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe, czaso‑
pisma branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czaso‑
pisma o tematyce ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma
z plakatami, czyste kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty,
datowniki do kasowania znaczków pocztowych, dekoracje z papie‑
ru [flagi], dodatki do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane
ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [na‑
grody], drukowane emblematy, drukowane emblematy [kalkoma‑
nie], drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery informa‑
cyjne, drukowane jadłospisy, drukowane kartonowe tablice
reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materia‑
ły piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane papie‑
rowe tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, drukowane znaki pa‑
pierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjal‑
nych wydarzeń, drukowany materiał promocyjny, etui na przybory
do pisania, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne
z papieru, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, formu‑
larze [blankiety, druki], fotografie, gazety, gazety codzienne, wzory
do haftowania, historyjki obrazkowe, ilustrowane albumy, ilustrowa‑
ne mapy ścienne, jadłospisy, jednorazowe produkty papierowe, ka‑
lendarze, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki oko‑
licznościowe, kartki papieru do robienia notatek, kartki papieru
[wkłady], kartki świąteczne, kartki z podziękowaniami, kartki z ży‑
czeniami, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarcza‑
nia towarów, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do pakowa‑
nia, kartony na prezenty, karty menu, karty okolicznościowe, karty
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pocztowe, katalogi, kołonotatniki, komunikaty prasowe [materiały
drukowane], komiksy, koperty, kredki do kolorowania, kreda koloro‑
wa, krzyżówki, książeczki do kolorowania, książki, kubki na ołówki,
kwestionariusze drukowane, linijki, magazyny z programem telewi‑
zyjnym, mapy, markery, pisaki, masy plastyczne do zabawy, materia‑
ły do pakowania z papieru, materiały do pakowania z kartonu, mate‑
riały do pisania, materiały do rysowania, naklejki na samochody,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki ilustrowane, notat‑
niki [notesy], notatniki samoprzylepne, notesy, obrazy i zdjęcia, ob‑
woluty na dokumenty, obwoluty książek, okładki książek, okładki
książkowe, okładki notatników, opakowania kartonowe, opakowa‑
nia na prezenty, opakowania na żywność, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowanie na prezenty świą‑
teczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, ozdoby papiero‑
we na przyjęcia, papier, papier listowy, papierowe artykuły piśmien‑
ne, papierowe materiały biurowe, papierowe materiały dydaktyczne,
papierowe obrusy, papierowe podkładki na stół, papierowe pod‑
stawki, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, plakietki z tektury,
znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki, podkładki na biurko,
podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko z kalendarzem,
podkładki stołowe z papieru, podręczniki, pojemniki kartonowe,
pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, pojemniki
na bloczki do notowania, pojemniki na długopisy, pojemniki na kar‑
teczki do notowania, pojemniki na ołówki, pojemniki na markery,
pojemniki papierowe, pojemniki papierowe do pakowania, poradni‑
ki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła kartonowe, reklamo‑
we znaki z tektury, reklamy drukowane, reprezentacje graficzne [ry‑
sunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie, szablony
do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice reklamowe
z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z pa‑
pieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki
[artykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferen‑
cyjne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucz‑
nych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa‑
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artyku‑
ły żywnościowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka,
torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru,
tuby z tektury, tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do nota‑
tek, usuwalne znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe,
zakładki, zaproszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty,
znaczki, znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui
na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze,
małe plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie tor‑
by podróżne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemni‑
ki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki,
portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie,
sportowe torby, torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne
torby na zakupy, torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biz‑
nesowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą‑
ce do przenoszenia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby
skórzane], 21 biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej,
biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowal‑
ne tacki, biodegradowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zasta‑
wa stołowa, ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarni‑
ka, cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski
do serów, deski drewniane do grillowania, dozowniki do przypraw,
dozowniki serwetek, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki
do herbaty, karafki [do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek,
komplety puszek kuchennych, korkociągi, kosmetyczki na przybory
toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki [wyposażone], ko‑
smetyczki z wyposażeniem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki
do mieszania, łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne],
maselniczki, metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i mi‑
seczki, nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku
domowego, naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek,
otwieracze do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe
pudełka obiadowe, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów,
pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki kuchenne, po‑
jemniki na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pó‑
łeczki na przyprawy, porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny],
przenośne chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory
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do podawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne
do przewracania potraw na drugą stronę, pucharki na owoce, pudeł‑
ka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z me‑
tali szlachetnych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze
do żywności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice
kuchenne, rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy sto‑
łowe], skarbonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stoja‑
ki do przypraw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zasta‑
wa stołowa, szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia
do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
tace [gospodarstwo domowe], talerze dekoracyjne, talerze desero‑
we, talerze jednorazowego użytku, talerze kolekcjonerskie, talerze
na przystawki, talerze pamiątkowe, talerze pamiątkowe [okoliczno‑
ściowe], talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze
ze szkła, termosy, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, ter‑
moizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa
[kuchenne przybory], tłuczki do warzyw, torby izotermiczne, tor‑
townice do ciast, wałki do ciasta, wyroby artystyczne z kryształu,
wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyro‑
by ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla
gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zdobione wyroby por‑
celanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy na oliwę, ocet, sól
i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tekstylne do pakowania
towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne na prezenty, torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, worki
i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna stołowa i kuchenne
artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki tekstylne, chorą‑
giewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie tekstylne], ku‑
chenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod talerze, niepa‑
pierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki,
ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tekstylne, serwety
na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce, tekstylne etykiety
drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego, 25 bluzki, bluzy
dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki [apaszki], chust‑
ki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków, czapki i czapeczki
sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], daszki, fartu‑
chy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy, opaski
na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla sze‑
fów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt spor‑
towy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, piłeczki
antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier i za‑
baw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe ze‑
stawy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki],
35 bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj‑
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej daleko‑
dystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promo‑
cyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybu‑
cja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur re‑
klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystry‑
bucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystry‑
bucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych,
dystrybucja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań
rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych,
gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlo‑
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promo‑
cji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strate‑
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gii marketingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja ma‑
teriałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i re‑
klam, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
produkcja reklam, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, pro‑
mocja sprzedaży, prowadzenie badań opinii publicznej, prowadze‑
nie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie pu‑
blic relations, przeprowadzanie badań opinii publicznej,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publiko‑
wanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych on-line, reklama, reklama banerowa, reklama bezpo‑
średniej odpowiedzi, reklama na billboardach elektronicznych, re‑
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama po‑
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie
popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za po‑
średnictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektro‑
nicznych, w szczególności internetu, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamy on-line,
reklamy radiowe i telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj‑
nych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketin‑
gu i publicity, wydawanie ulotek reklamowych, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja filmów za pośrednic‑
twem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednic‑
twem Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez
światową sieć komputerową, transmisja danych i informacji za po‑
średnictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmi‑
sja dźwięku, wideo i informacji, transmisja materiałów wideo, fil‑
mów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez
użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym
plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji
strumieniowej przez światową sieć komputerową, udostępnianie
forów internetowych on-line, zapewnianie dostępu do forów dysku‑
syjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe,
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publika‑
cji, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyj‑
nych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyjnych, organi‑
zowanie konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie se‑
minariów, organizowanie uroczystości, organizowanie wystaw edu‑
kacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygotowy‑
wanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek, pu‑
blikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, publi‑
kowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plakatów,
publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji on‑
-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wyda‑
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biu‑
letynów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własno‑
ści przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw
autorskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesie‑
nie tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pu‑
dełek z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wnio‑
sków o rejestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi,
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi,
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarzą‑
dzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
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stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
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podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
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nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
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prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
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(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne (slaj‑
dy], ranki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
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riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
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do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
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cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
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tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 299101
(220) 2017 01 03
(210) 465929
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Polska smakuje
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 25.05.02, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne (slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
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wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
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torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 21 bio‑
degradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne
filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegra‑
dowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, cera‑
miczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice, czaj‑
niczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drewniane
do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek, dzban‑
ki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki [do wina
lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek kuchen‑
nych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki
podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposaże‑
niem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki cedza‑
kowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelektryczne
młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, naczynia,
naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obiadowe, po‑
jemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do przechowy‑
wania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojem‑
niki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki na przyprawy,
porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziar‑
ki do napojów, przenośne lodówki, przybory do podawania miodu,
przybory do pieczenia, przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, puste bi‑
dony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żywności, rękawice do gril‑
la, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, salaterki,
ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skarbonki, słoiki
na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przypraw, stojaki
na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa, szklaneczki
[naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki, kieliszki, na‑
czynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo domowe],
talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazowego użyt‑
ku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze pamiątko‑
we, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papierowe, tale‑
rze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termoizolacyjne
torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłuczki do warzyw,
torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do ciasta, wyroby arty‑
styczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby arty‑
styczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmietankę, zesta‑
wy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw, 22 torebki tek‑
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torebki tekstylne
na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach), 24 bielizna sto‑
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe, chorągiewki
tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambrekiny [draperie
tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, podkładki pod tale‑
rze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci bielizny stoło‑
wej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń, serwetki tek‑
stylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi i proporce,
tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa sztucznego,
25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, chustki
[apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez daszków,
czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia gło‑
wy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki
bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty, kurtki bluzy,
opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania, ubrania dla
szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły i sprzęt
sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinkowe, pi‑
łeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, za‑
bawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki z tkanin,
zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe zesta‑
wy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], 35 bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystanso‑
wej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych,
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dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja druko‑
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, rekla‑
ma, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy on-line, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych on-line, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
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gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 299102
(220) 2017 01 03
(210) 465930
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa, PL.
(540) Polska smakuje
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 25.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dyski CD-ROM,
ekierki [mierzenie], edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
elektroniczne nośniki danych, elektroniczne wagi do użytku kuchen‑
nego, etui na okulary, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy
wideo, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne
do pobrania, hologramy, interaktywne płyty DVD, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, kalkulatory, kółka odblaskowe
na odzież, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na pły‑
tach, magnesy na lodówkę, minutniki kuchenne, mobilne aplikacje,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, neony reklamowe, nośniki da‑
nych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki
do przechowywania danych, opaski ostrzegawcze, pamięć USB [pen‑
drive], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, paski odblaskowe do noszenia, podcasty, podkładki
pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy, przenośne miarki
taśmowe, przezrocza fotograficzne, przezrocza fotograficzne [slaj‑
dy], ramki do przezroczy fotograficznych, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci maga‑
zynów, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne, ramki cyfrowe do zdjęć, slajdy do rzutników, slajdy
fotograficzne naświetlone, skórzane pokrowce na smartfony, skórza‑
ne etui na telefony komórkowe, skórzane etui na tablety, smycze
do okularów, szyldy [znaki] świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tablice znakowe reklamowe
[świecące], taśma miernicza, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia kom‑
puterów, wagi kuchenne, woreczki na okulary, wskaźniki świecące,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], wygaszacze
ekranu, wygaszacze ekranu telefonu, do pobrania, zapalniki piezo‑
elektryczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak‑
tycznych, znaki wyświetlające do reklamy [świecące lub mechanicz‑
ne], 16 bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki karte‑
czek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, blo‑
ki [artykuły papiernicze], bloki do pisania, banery wystawowe wyko‑
nane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bileciki stołowe, biuletyny
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informacyjne, artykuły biurowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem me‑
bli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pi‑
sania, artykuły piśmiennicze, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], bloki listowe, bloki papiero‑
we, bloki z luźnymi kartkami, broszury, broszury drukowane, certyfi‑
katy drukowane, chorągiewki papierowe, czasopisma branżowe,
czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, czyste
kartki do notowania, czyste papierowe zeszyty, datowniki do kaso‑
wania znaczków pocztowych, dekoracje z papieru [flagi], dodatki
do gazet w postaci czasopism, druki, drukowane ankiety, drukowane
arkusze informacyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane
emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane ety‑
kietki papierowe, drukowane foldery informacyjne, drukowane ja‑
dłospisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materia‑
ły dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane mate‑
riały szkoleniowe, drukowane papierowe tablice reklamowe,
drukowane programy zajęć, drukowane ulotki informacyjne, druko‑
wane zaproszenia, drukowane znaki papierowe zawierające numery
stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, drukowany
materiał promocyjny, etui na przybory do pisania, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, formularze [blankiety, druki], foto‑
grafie, gazety, gazety codzienne, wzory do haftowania, historyjki ob‑
razkowe, ilustrowane albumy, ilustrowane mapy ścienne, jadłospisy,
jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki do korespon‑
dencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pa‑
kowania, kartony do dostarczania towarów, kartonowe pudełka
na prezenty, kartony do pakowania, kartony na prezenty, karty menu,
karty okolicznościowe, karty pocztowe, katalogi, kołonotatniki, ko‑
munikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, koperty, kredki
do kolorowania, kreda kolorowa, krzyżówki, książeczki do kolorowa‑
nia, książki, kubki na ołówki, kwestionariusze drukowane, linijki, ma‑
gazyny z programem telewizyjnym, mapy, markery, pisaki, masy pla‑
styczne do zabawy, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, naklejki na samochody, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notesy, obrazy i zdjęcia, obwoluty na dokumenty, obwoluty książek,
okładki książek, okładki książkowe, okładki notatników, opakowania
kartonowe, opakowania na prezenty, opakowania na żywność, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowa‑
nie na prezenty świąteczne, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw‑
cze, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier, papier listowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papie‑
rowe materiały dydaktyczne, papierowe obrusy, papierowe podkład‑
ki na stół, papierowe podstawki, plakaty reklamowe, plakietki papie‑
rowe, plakietki z tektury, znaczki pocztowe, pocztówki i widokówki,
podkładki na biurko, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko z kalendarzem, podkładki stołowe z papieru, podręczniki,
pojemniki kartonowe, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki
na biurko, pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na długopi‑
sy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na ołówki, po‑
jemniki na markery, pojemniki papierowe, pojemniki papierowe
do pakowania, poradniki [podręczniki], publikacje drukowane, pudła
kartonowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, repre‑
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], segregatory, suche kalkomanie,
szablony do znakowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice rekla‑
mowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tace kartonowe do pakowania żywności, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], tatuaże zmywalne, teczki [artykuły biurowe], teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego, teczki konferencyj‑
ne, teczki na dokumenty, teczki papierowe, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, torby na prezenty,
torby na zakupy, torby papierowe, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywno‑
ściowe, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, torebki z two‑
rzyw sztucznych na kanapki, transparenty z papieru, tuby z tektury,
tyta, ulotki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usuwalne
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znaczki (stemple), wizytówki, worki i torby papierowe, zakładki, za‑
proszenia, zawiadomienia, zawieszki tekturowe, zeszyty, znaczki,
znaki do kalkomanii na sucho, 18 aktówki, dyplomatki, etui na karty
[portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, małe ple‑
caki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróż‑
ne, parasole, parasolki i parasole (duże), plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, portfele, port‑
monetki, przywieszki do bagażu, saszetki męskie, sportowe torby,
torby szkolne, tornistry szkolne, teczki, tekstylne torby na zakupy,
torby, torby płócienne, torebki, walizki, walizki biznesowe, walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze‑
nia, zestawy podróżne, zestawy podróżne [wyroby skórzane],,
21 biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegrado‑
walne filiżanki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tacki, bio‑
degradowalne talerze, bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa,
ceramiczne ozdoby, chwytaki odporne na żar piekarnika, cukiernice,
czajniczki do herbaty, deski do krojenia, deski do serów, deski drew‑
niane do grillowania, dozowniki do przypraw, dozowniki serwetek,
dzbanki, dzbanuszki, filiżanki i kubki, imbryczki do herbaty, karafki
[do wina lub do wody], kieliszki, kieliszki do jajek, komplety puszek
kuchennych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosme‑
tyczki podróżne, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposa‑
żeniem, kubki, kufle, łapki do garnków, łyżki do mieszania, łyżki ce‑
dzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], maselniczki,
metalowe pudełka obiadowe, mieszadełka, misy i miseczki, nieelek‑
tryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego,
naczynia, naczynia na piknik, otwieracze do butelek, otwieracze
do butelek zawierające noże, pieprzniczki, plastikowe pudełka obia‑
dowe, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki
do przechowywania żywności, pojemniki kuchenne, pojemniki
na kanapki, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, półeczki
na przyprawy, porcelana, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prze‑
nośne chłodziarki do napojów, przenośne lodówki, przybory do po‑
dawania miodu, przybory do pieczenia, przybory kuchenne do prze‑
wracania potraw na drugą stronę, pucharki na owoce, pudełka
śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka na słodycze nie z metali
szlachetnych, puste bidony rowerowe, ręczne rozdrabniacze do żyw‑
ności, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne,
rondle, salaterki, ścierki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], skar‑
bonki, słoiki na przyprawy, stojaki do ciast i ciastek, stojaki do przy‑
praw, stojaki na deski do krojenia, stolnice, szklana zastawa stołowa,
szklaneczki [naczynia do picia], szklanki [naczynia do picia], szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, tace [gospodarstwo
domowe], talerze dekoracyjne, talerze deserowe, talerze jednorazo‑
wego użytku, talerze kolekcjonerskie, talerze na przystawki, talerze
pamiątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze papiero‑
we, talerze z tworzyw sztucznych, talerze ze szkła, termosy, termo‑
izolacyjne torby na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki
na żywność lub napoje, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], tłucz‑
ki do warzyw, torby izotermiczne, tortownice do ciast, wałki do cia‑
sta, wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany,
wyroby artystyczne ze szkła, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, zastawa
stołowa, zdobione wyroby porcelanowe, zestawy na cukier i śmie‑
tankę, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy do przypraw,
22 torebki tekstylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], to‑
rebki tekstylne na prezenty, torby do pakowania [koperty, woreczki]
z materiałów tekstylnych, worki i torby (nie ujęte w innych klasach),
24 bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe,
chorągiewki tekstylne, chorągiewki z tworzywa sztucznego, lambre‑
kiny [draperie tekstylne], kuchenne ręczniki [tekstylne], obrusy, pod‑
kładki pod talerze, niepapierowe, podstawki pod napoje w postaci
bielizny stołowej, ręczniki, ściereczki barowe, ściereczki do naczyń,
serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, tekstylne flagi
i proporce, tekstylne etykiety drukowane, transparenty z tworzywa
sztucznego, 25 bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kaptu‑
rem, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, czapki bez
daszków, czapki t czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [na‑
krycia głowy], daszki, fartuchy [odzież], kamizelki, kapelusze, koszule,
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, krawaty,
kurtki bluzy, opaski na głowę [odzież], podkoszulki, topy do biegania,
ubrania dla szefów kuchni, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły
i sprzęt sportowy, balony, gry planszowe, gry quizowe, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, ozdoby choinko‑
we, piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłki do gier, piłki
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do gier i zabaw, puzzle, zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwie‑
rząt, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki
z tkanin, zabawki z metalu, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawko‑
we zestawy ogrodnicze, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki],
35 bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj‑
nych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej daleko‑
dystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promo‑
cyjnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur rekla‑
mowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamo‑
wych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tek‑
stów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybu‑
cja ulotek reklamowych, gromadzenie informacji z badań rynko‑
wych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, groma‑
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampa‑
nie marketingowe, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych,
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, opraco‑
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opi‑
nii publicznej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, or‑
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organi‑
zacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo‑
wych, organizowanie targów i wystaw, planowanie strategii marke‑
tingowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk‑
cja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, promocja sprzedaży,
prowadzenie badań opinii publicznej, prowadzenie badań marketin‑
gowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, przepro‑
wadzanie badań opinii publicznej, przygotowywanie reklam, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek
reklamowych, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, rekla‑
ma, reklama barierowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko‑
munikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośred‑
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
zewnętrzna, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne, repro‑
dukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie reklam, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za po‑
średnictwem witryny internetowej, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową siec komputerową, transmisja
danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków ko‑
munikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero‑
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednic‑
twem Internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multime‑
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero‑
wą, udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostę‑
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, organizacja imprez kulturalnych i arty‑
stycznych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
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organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, organizowanie imprez edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie seminariów, organizowanie uroczystości, organizowanie
wystaw edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja czasopism, przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja i redagowanie książek,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalo‑
gów i broszur, publikowanie książek, czasopism, publikowanie plaka‑
tów, publikowanie ulotek, udostępnianie elektronicznych publikacji
on line, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawa‑
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie biulety‑
nów, wydawanie prospektów, 45 licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej i praw au‑
torskich, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, przeniesienie
tytułu własności, przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek
z prezentami, rejestrowanie nazw domen, składanie wniosków o re‑
jestrację wzorów, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie pra‑
wami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 299103
(220) 2012 02 16
(151) 2017 03 29
(441) 2012 05 21
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Cemexperts SPECJALIŚCI OD POSADZEK
(540)

(210) 396795

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe stosowane w bu‑
downictwie, cement, beton, asfalt, smoła i bitumy, zaprawy budowlane,
budowlane materiały niemetalowe, zaczyn cementowy, prefabryko‑
wane elementy betonowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, niemetalowe płyty, belki, maszty, słupy, niemetalowe
dźwigary, nadproża, części schodów, rury, płytki ceramiczne ścienne
i podłogowe oraz kształtowniki obiektów budowlanych, niemetalowe
materiały i elementy konstrukcyjne dróg w tym, niemetalowe płyty
drogowe, kostka brukowa, podsypki cementowo-piaskowe pod kostkę
brukową, podkłady pod nawierzchnie dróg, szkło granulowane do zna‑
kowania dróg, krawężniki, podkłady kolejowe oraz materiały wiążące
do naprawy dróg, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji: mostów,
tuneli, wiaduktów, nawierzchni dróg, lotnisk, oczyszczalni ścieków, skła‑
dowisk odpadów, posadzek, zbiorników, prefabrykowane elementy in‑
frastruktury komunalnej, niemetalowe pokrycia dachowe, płyty cemen‑
towe, cementowe powłoki ognioodporne, ogrodzenia żeberkowane
niemetalowe, 35 usługi zarządzania i administrowania w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej i handlowej w tym w ramach programów partner‑
skich dla klientów i podmiotów współpracujących, reklama, w katalo‑
gach, w Internecie, dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek,
prospektów, katalogów, próbek, druków dotyczących materiałów i wy‑
robów budowlanych, demonstrowanie produktów budowlanych, usługi
w zakresie zbierania, rejestracji, systematyzacji i tworzeniu baz informacji
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi i doradztwo
prowadzenia sklepu i hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży ko‑
respondencyjnej oraz z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej
materiałów i wyrobów budowlanych, 42 badania oraz usługi naukowo‑
-techniczne w zakresie produkcji, składowania, transportu i stosowania
materiałów budowlanych, usługi budowlane dotyczące projektowania
i opracowywania projektów architektonicznych, budowy i wykonaw‑
stwa obiektów budowlanych oraz elementów infrastruktury technicz‑
nej, badanie właściwości materiałów budowlanych oraz opracowywanie
ocen, opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, transportu
i technologii stosowania, doradztwo techniczne w zakresie używania
niemetalowych materiałów budowlanych, analizy przemysłowe i usługi
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badawcze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie
projektów technicznych elementów konstrukcyjnych obiektów budow‑
lanych w tym półfabrykatów stosowanych na zewnątrz obiektów oraz
dekoracji wnętrz budynków, analizy dotyczące zarządzania środowi‑
skiem, usługi w zakresie kontroli jakości oraz testowanie materiałów,
ekspertyzy i opinie technologiczne, w tym opinie o innowacyjności za‑
stosowanych urządzeń i wdrażanych procesów produkcyjnych.

(111) 299104
(220) 2012 12 17
(210) 408386
(151) 2017 06 21
(441) 2013 04 02
(732) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K KONDRAT WINA WYBRANE
(540)

(531) 05.07.10, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35 usłu‑
gi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwie‑
nia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu
w sklepach detalicznych i hurtowniach, 43 usługi gastronomiczne.
(111) 299105
(220) 2013 07 24
(151) 2017 06 30
(441) 2013 11 12
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) madero
(510), (511) 30 sosy.

(210) 417091

(111) 299106
(220) 2013 08 16
(151) 2017 06 28
(441) 2013 11 25
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza.

(210) 417865

(111) 299107
(220) 2015 11 27
(210) 449754
(151) 2017 02 28
(441) 2016 02 29
(732) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tuszyn, PL.
(540) COLLECTION
(540)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 18 torebki, portfele, torby skórzane.
(111) 299108
(220) 2016 05 09
(210) 456097
(151) 2017 02 28
(441) 2016 07 04
(732) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tuszyn, PL.
(540) DAREXim collection
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, port‑
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze
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i ubrania dla zwierząt, imitacje skóry, materiał skórzany, nici ze skóry,
moleskin [imitacja skóry], paski do ekwipunku wojskowego, paski na‑
ramienne, paski pod brodę skórzane, paski skórzane [inne niż odzież],
okładziny do mebli ze skóry, obrobione lub półobrobione skóry, paski
z imitacji skóry, pasy na ramię, pokrowce skórzane na sprężyny, prze‑
mysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, pudełka ze skóry, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, półobrobione futro, skóra wtórna, skóra
wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, skórzane pasy
na ramię, sznurówki skórzane, sztuczne futro, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, wyprawione skóry, aktówki, aktówki [wyroby ze skó‑
ry], aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, arty‑
kuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaże podróżne, bigle do port‑
monetek, bigle do torebek, brezentowe torby na zakupy, chlebaki, duże
torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby sportowe do no‑
szenia na nadgarstku, dyplomatki, etui na banknoty, elastyczne torby
na odzież, etui na bilety okresowe, etui na karty [portfele], etui na kar‑
ty [wyroby skórzane], etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty
kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry,
etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui, futerały na do‑
kumenty, małe torby dla mężczyzn, małe portmonetki, małe plecaki,
małe damskie torebki bez rączki, kufry podróżne, kufry i walizki, kufry
bagażowe, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposaże‑
nia, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki
sprzedawane bez zawartości, kosmetyczki bez wyposażenia, kosme‑
tyczki [saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki (bez wyposaże‑
nia), etui na klucze z imitacji skóry, etui na krawaty, etui na prawo jazdy,
etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, futerały na przybory do golenia,
sprzedawane bez wyposażenia, futerały przenośne na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, japońskie saszetki uniwersalne (shin‑
gen-bukuro), koperty ze skóry do pakowania, kopertówki [małe toreb‑
ki], kosmetyczki, portfele do przypinania na pasku, portfele damskie
nie z metali szlachetnych, portfele, pokrowce podróżne na ubrania,
pokrowce [worki] na sprzęt, pojemniki na monety, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, podróżne torby na ubranie, podróżne
torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne pudła na kapelusze,
podróżne pokrowce na krawaty, plecaki wycieczkowe, plecaki sporto‑
we, małe torebki kopertówki, małe walizki, myśliwskie worki [akcesoria
do polowań], nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce,
paski do torebek na ramię, pasy do bagażu, plecaki, plecaki [małe],
plecaki do noszenia niemowląt, plecaki na kółkach, składane teczki,
saszetki męskie, saszetki biodrowe, sakwy, sakiewki skórzane, sakiew‑
ki na klucze, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu,
kluczy i innych rzeczy osobistych, rączki walizek, randsels (japońskie
tornistry szkolne), pudła skórzane na kapelusze, pudełka z kosmety‑
kami do makijażu, pudełka z fibry, przywieszki do bagażu, portfele
skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z metali szlachetnych,
portmonetki, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki
na monety nie z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmo‑
netki wielofunkcyjne, portmonetki z metali szlachetnych, portmonet‑
ki z siatki oczkowej, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali
szlachetnych, torby na kółkach, torby na jednodniowy pobyt, torby
na garnitury, koszule i sukienki, torby na akcesoria do przewijania, torby
kurierskie, torby gimnastyczne, torby i portfele skórzane, torby do pra‑
cy, torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby biwakowe, torby al‑
pinistyczne, torby, teczki na nuty, teczki na prace plastyczne [futerały],
teczki ze skóry, teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, skórzane
torby na zakupy, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szkockie torebki
futrzane lub skórzane [sporran], sznurkowe siatki na zakupy, teczki i ak‑
tówki, teczki na dokumenty [aktówki], skórzane portfele na karty kredy‑
towe, torby płócienne, torby podręczne na odzież sportową, torby pod‑
ręczne do samolotu, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby
podróżne na buty, torby podróżne [podręczne], torby podróżne, torby
plażowe, torby pamiątkowe, torby na zakupy z doczepionymi kółkami,
torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy na kółkach,
torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na obuwie, torby na odzież
sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na piesze wycieczki,
torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby
[pokrowce] na ubrania do podróży, torby na książki, torby na narzędzia
(puste), torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na narzędzia,
sprzedawane bez wyposażenia, tornistry szkolne, torebki kuferki [Bo‑
ston bag], torebki, portmonetki i portfele, torebki wykonane ze skóry,
torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wieczorowe, torebki typu
hobo, torebki podróżne, torebki na ramię, torebki na narzędzia, sprze‑
dawane bez wyposażenia, torebki na biodra [nerki], torebki damskie,
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torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, torby skórzane
na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe, torby szkolne [z paskiem
na ramię], torby szkolne na książki, torby uniwersalne, torby w kształcie
walca, torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby z frotte,
torby z imitacji skóry, torebki, torby przenośne, zestawy podróżne [wy‑
roby skórzane], zestawy podróżne, zawieszki, etykiety na bagaż [wyro‑
by ze skóry], worki, sakiewki, worki marynarskie, woreczki na amulety
(omamori-ire), wiklinowe kufry kori, walizy podróżne, walizy, walizki
skórzane, walizki podróżne, walizki na pobyt jednodniowy, walizki biz‑
nesowe, uniwersalne torby gimnastyczne, walizeczki, walizki, laski, kijki
marszowe i trekkingowe.

(111) 299109
(220) 2016 08 02
(210) 459841
(151) 2017 06 26
(441) 2016 10 10
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) MECLOS
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone
nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia orga‑
nicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, che‑
mikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (in‑
sektycydy), środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki roba‑
kobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 299110
(220) 2016 11 24
(210) 464316
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) KABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chmielów, PL.
(540) Galeria Gorlicka
(510), (511) 16 papier, karton, materiały do introligatorstwa, tkaniny
introligatorskie, taśmy [introligatorstwo], materiały, urządzenia i ma‑
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], fotografie [wydrukowa‑
ne], pędzle, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
piśmienne, maszyny do pisania, czcionki drukarskie, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, sprzedaż, detaliczna lub hurto‑
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za‑
opatrzenia medycznego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, handel wa‑
lutami i wymiana walut, wynajem powierzchni biurowej, 37 czyszcze‑
nie odzieży, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, naprawa aparatów fotograficznych, prasowanie
odzieży, 41 kształcenie praktyczne [pokazy|, nauczanie indywidualne,
nauka gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach rozrywko‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie kon‑
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kul‑
turalnych lub edukacyjnych, powadzenie zajęć fitness, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], restauracje samoobsługowe, usługi barowe, 44 fryzjerstwo,
salony piękności, masaż, manicure, usługi optyczne, usługi solariów.
(111) 299111
(220) 2016 11 24
(210) 464320
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N PARK
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, różowy
(531) 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i in‑
stalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie
instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakre‑
sie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie
budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inży‑
nierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji
i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biuro‑
wych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomiesz‑
czeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.

(111) 299112
(220) 2016 11 24
(210) 464321
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 23
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N PARK
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie
wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń i prze‑
strzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz po‑
mieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodar‑
czej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna
i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia
działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi,
37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury
użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury
użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji in‑
frastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót
budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospo‑
darczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi
projektowe w zakresie budownictwa.
(111) 299113
(220) 2016 11 24
(210) 464322
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWY PUNKT 2
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń

4449

i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 299114
(220) 2016 11 24
(210) 464323
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWY PUNKT 3
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.01.17, 26.01.18, 26.01.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości takie jak: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz po‑
mieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościa‑
mi, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia
działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowany‑
mi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz
pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z in‑
stalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy
budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budyn‑
ków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych
i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury
użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych
i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w za‑
kresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi pro‑
jektowe w zakresie budownictwa.
(111) 299115
(220) 2016 11 24
(210) 464330
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) MILCARZ MAREK, Łuków, PL.
(540) DH DENTAL HOUSE Klinika Implantologii i Stomatologii
Estetycznej
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.01.06, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, pomoc sto‑
matologiczna, stomatologia z sedacją, usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych,
usługi doradcze w zakresie implan‑
tów ortopedycznych, usługi kliniki dentystycznej, w szczególności:
zabiegi stomatologiczne, stomatologia zachowawcza, kosmetyczna
i estetyczna, leczenie kanałowe, implantologia, protetyka, leczenie
dziąseł, usługi rentgenowskie w celach diagnostyki stomatologicz‑
nej.

(111) 299116
(220) 2016 11 24
(210) 464332
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) LOOK POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) LOOK POŻYCZKA
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), kredyty ratalne, usługi
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finan‑
sowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje ka‑
pitałowe, sponsorowanie finansowe, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], zarządzanie finansami,
agencje ściągania należności, analizy finansowe, transakcje finanso‑
we, pożyczki ratalne, pożyczki [finansowanie], doradztwo w zakresie
długów.
(111) 299117
(220) 2016 11 24
(210) 464334
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) HORTUS
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobój‑
cze, preparaty odstraszające owady, robactwo i zwierzęta, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty
chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstra‑
szania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia śli‑
maków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobój‑
cze, 31 cebulki kwiatowe, choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy,
kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt
domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
pożywienie dla zwierząt domowych, żywe przynęty dla wędkarstwa,
pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, torf na ściółkę.
(111) 299118
(220) 2016 11 24
(210) 464341
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) magnetia
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(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon‑
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia betonu lub
marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych I klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obu‑
dowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe
obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwałe
budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod‑
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta‑
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic‑
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to‑
wary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materia‑
łami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamie‑
niami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami.

(111) 299119
(220) 2016 11 24
(210) 464347
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) YEYE MEX FOOD & MUSIC BAR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie [bufety],
kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wy‑
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 299120
(220) 2016 11 24
(210) 464352
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) epsilio
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
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niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen‑
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon‑
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla insta‑
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalo‑
we obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwa‑
łe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod‑
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta‑
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic‑
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to‑
wary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materia‑
łami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamie‑
niami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami.

(111) 299121
(220) 2016 11 24
(210) 464354
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) totalizator sportowy
(510), (511) 7 automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, 9 elektrotech‑
niczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier
liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty,
optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardo‑
wych, programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydaw‑
nictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty,
plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albu‑
my, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty
pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery
jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryj‑
nych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii rekla‑
mowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów
reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych
w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i admi‑
nistrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych
baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń
elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów
reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim
swobodne kupowanie, 36 sponsorowanie finansowe, pośrednictwo
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w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych,
37 instalowanie i serwis urządzeń do prowadzenia gier, loterii, vide‑
oloterii, zakładów wzajemnych, 38 rozpowszechnianie informacji
za pośrednictwem terminali komputerowych i Internetu, udostęp‑
nianie komputerowych baz danych, łączność elektroniczna, łączność
przez sieć światłowodów, łączność przez terminale komputerowe,
łączność radiowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie
informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych,
organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loteriii zdrapko‑
wych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci
informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, orga‑
nizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, kon‑
kursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie
telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie
urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji
rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, orga‑
nizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizo‑
wanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów spor‑
towych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu
i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektro‑
nicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych online, pu‑
blikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji
elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, impre‑
zach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online.

(111) 299122
(220) 2016 11 24
(210) 464355
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) lotto plus
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupo‑
ny, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz‑
ne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, ka‑
lendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publi‑
kacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry
na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ‑
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych
i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych,
przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w kompute‑
rowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych
poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach inter‑
netowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych,
promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupo‑
wanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyj‑
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ne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo‑
-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy‑
dawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 299123
(220) 2016 11 24
(210) 464356
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) loteriada
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupo‑
ny, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz‑
ne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, ka‑
lendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publi‑
kacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry
na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ‑
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych
i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych,
przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w kompute‑
rowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych
poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach inter‑
netowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych,
promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim na swobodne ku‑
powanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem termi‑
nali komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyj‑
ne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo‑
-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
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da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy‑
dawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 299124
(220) 2016 11 24
(210) 464357
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mini lotto
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupo‑
ny, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz‑
ne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, ka‑
lendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publi‑
kacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry
na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ‑
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych
i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych,
przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w kompute‑
rowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych
poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach inter‑
netowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych,
promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim na swobodne ku‑
powanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem termi‑
nali komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyj‑
ne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo‑
-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
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książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy‑
dawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(540) 590 KONGRES
(540)

(111) 299125
(220) 2016 11 24
(210) 464358
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) multi multi
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych,
automaty do gier hazardowych, programy komputerowe, 16 kupo‑
ny, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodycz‑
ne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, ka‑
lendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publi‑
kacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry
na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ‑
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych
i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych,
przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w kompute‑
rowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych
poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach inter‑
netowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych,
promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupo‑
wanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyj‑
ne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo‑
-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy‑
dawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

Kolor znaku: niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony,
granatowy, ciemnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01, 20.05.16, 29.01.15
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki],
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papie‑
rowe, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotogra‑
fie [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton,
karty, karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły
piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne, ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy
książek, papier, papier do pisania [listów], periodyki [czasopisma],
pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podręcz‑
niki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publika‑
cje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe
lub papierowe, reprodukcje graficzne, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przy‑
borami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy‑
borami do pisania [zestawy], torby papierowe, ulotki, wieczne pióra,
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz‑
towe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, kompute‑
rowe bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do‑
radztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro‑
natu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, rekla‑
ma on-line za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrz‑
na, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie in‑
formacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi mar‑
ketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie konce‑
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie progra‑
mami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo za‑
wodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie
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(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa, PL.
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materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organi‑
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy‑
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo‑
dów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publiko‑
wanie książek, publikowanie on-llne elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago‑
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka].

(111) 299127
(220) 2016 11 24
(210) 464368
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd,
Hangzhou, CN.
(540) Sofiderm
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12, 27.03.11
(510), (511) 5 preparaty chemiczne do celów medycznych, gazy
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicz‑
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, dietetyczne substancje przy‑
stosowane do celów medycznych, środki oczyszczające, preparaty
weterynaryjne, pestycydy, materiały do plombowania zębów, mate‑
riały opatrunkowe, medyczne, materiał opatrunkowy do celów me‑
dycznych.
(111) 299128
(220) 2016 11 24
(210) 464369
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa, PL.
(540) 590 KONGRES
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki],
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, biuletyny infor‑
macyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papie‑
rowe, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotogra‑
fie [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton,
karty, karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły
piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne, ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy
i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy
książek, papier, papier do pisania [ listów ], periodyki [czasopisma],
pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podręcz‑
niki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publika‑
cje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe
lub papierowe, reprodukcje graficzne, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przy‑
borami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przy‑
borami do pisania [ zestawy ], torby papierowe, ulotki, wieczne pióra,
zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz‑
towe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
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konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, kompute‑
rowe bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do‑
radztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro‑
natu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, rekla‑
ma on-line za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrz‑
na, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie in‑
formacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi mar‑
ketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie konce‑
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie progra‑
mami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo za‑
wodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organi‑
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wy‑
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawo‑
dów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publiko‑
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago‑
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [ rozrywka ].

(111) 299129
(220) 2016 11 24
(210) 464370
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 02
(732) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa, PL.
(540) KONGRES 590
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [rocz‑
niki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, biuletyny
informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzenia‑
mi, karton, karty, karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, ko‑
perty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notat‑
niki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papier‑
nicze], ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania [listów],
periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [ar‑
tykuły biurowe], podręczniki [książki], przyrządy do pisania, przy‑
rządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne
[książki], pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficz‑

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do doku‑
mentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ artykuły
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ zesta‑
wy], torby papierowe, ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania
biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, kompu‑
terowe bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, ob‑
róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizo‑
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon‑
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci internetowej,
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, systema‑
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośred‑
nictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie opra‑
cowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypo‑
życzanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlo‑
wych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek‑
tów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono‑
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programa‑
mi refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo
zawodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygoto‑
wanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edu‑
kacyjnych z udziałem osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warszta‑
tów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw‑
ka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re‑
klamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi roz‑
rywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostęp‑
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka ].

(111) 299130
(220) 2016 11 25
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm2 Śmiejżelki TROPIKARY STORCK

(210) 464375
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(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy,
ciemnoróżowy, szary, niebieski, ciemnoniebieski, zielony,
ciemnozielony, czarny
(531) 05.01.12, 03.07.15, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 299131
(220) 2016 11 25
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) BAKELS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CHLEBHERBOWY
(540)

(210) 464380

(531) 05.07.02, 05.07.03, 05.13.01, 05.13.04, 05.13.25, 23.01.01,
24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, bułki, ciasto do wypieków, przekąski na bazie
zbóż, mąki.
(111) 299132
(220) 2016 11 25
(210) 464382
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIERPCU,
Sierpc, PL.
(540)
(540)

(531) 19.03.03, 19.03.05, 19.01.03
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne.
(111) 299133
(220) 2016 11 25
(210) 464385
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) RATOXAN
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy,
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
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wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, pre‑
paraty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf jak
nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty
jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgna‑
cji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, my‑
dła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetycz‑
ne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania,
pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów
gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, prepara‑
ty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mączni‑
ka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.

(111) 299134
(220) 2016 11 25
(210) 464386
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
Los Angeles, US.
(540) FOX SPORTS 1
(510), (511) 9 serie filmów kinematograficznych o tematyce spor‑
towej, nagrane płyty DVD o tematyce sportowej, nagrane płyty CD
przedstawiające sport i występy muzyczne, nagrania audio i video
o tematyce sportowej, do pobrania, filmy kinematograficzne, pro‑
gramy telewizyjne i nagrania video o tematyce sportowej, do po‑
brania, dzwonki do telefonu, grafiki, tapety na pulpit komputera, gry
i muzyka do pobrania przez globalną sieć komputerową i urządzenia
bezprzewodowe, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, oprogramowanie gier komputerowych i gier video, pod‑
kładki pod mysz, magnesy dekoracyjne, okulary, aplikacje mobilne
do pobrania dla mobilnych urządzeń komunikacyjnych stosowanych
do dystrybucji cyfrowego wideo, plików wideo, gier wideo oraz tre‑
ści multimedialnych, oprogramowanie do aplikacji hazardowych,
do pobrania, 38 transmisja programów telewizyjnych i usługi nadaw‑
cze, radiowe usługi nadawcze, transmisja strumieniowa materiałów
audio, wizualnych i audiowizualnych przez globalną sieć kompu‑
terową, transmisja strumieniowa materiałów video przez Internet,
transmisja strumieniowa materiałów audio i video przez Internet,
41 usługi rozrywkowe w postaci wideo oraz obrazów nie do pobra‑
nia przedstawiających serie programów telewizyjnych i multime‑
dialnych o sporcie transmitowane przez Internet i sieci komunikacji
bezprzewodowej, dzienniki on-line, mianowicie blogi prezentujące
prywatne opinie w dziedzinach ogólnego zainteresowania i sportu.
(111) 299135
(220) 2016 11 25
(210) 464389
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) WALIŃSKI TOMASZ, Mysiadło, PL.
(540) INTEGRALAB
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 inżynieria opro‑
gramowania komputerowego, w szczególności opracowywanie,
rozwój, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kom‑
puterowego i baz danych, konfiguracja systemów i sieci komputero‑
wych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputero‑
wego.
(111) 299136
(220) 2016 11 25
(210) 464395
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) TECHNIKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) TECHNIKA II
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 frezowanie, toczenie metali, szlifowanie metali, po‑
lerowanie metali, trasowanie laserem, powlekanie metali, obróbka
metali.
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(111) 299137
(220) 2016 11 25
(210) 464396
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOGARDENA
(510), (511) 1 azotowe (nawozy), preparaty stosowane w bakterio‑
logi inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty do na‑
wożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty
z mikroelementów dla roślin, kultury organizmów inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy
użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
do użyźniania gleby, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizo‑
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy ryn‑
kowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
oraganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, or‑
ganizowanie wystaw w celach handlowych, udzielanie licencji na to‑
wary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to‑
warów i usług, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności go‑
spodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, usługi doradcze w zakresie zarządzanie działalnością
gospodarczą, 44 usługo rozsiewania z powietrza lub powierzch‑
ni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, ogrodnictwo, 45 zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary.
(111) 299138
(220) 2016 11 25
(210) 464397
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) House of Asia Uczta smaków
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, her‑
bata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), przypra‑
wy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.
(111) 299139
(220) 2016 11 25
(210) 464393
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) audio klan
(510), (511) 9 urządzenia i aparaty do odtwarzania dźwięku i obra‑
zu, urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i ob‑
razu, zestawy kina domowego, odbiorniki audio-video, odbiorniki
telewizyjne, odbiorniki radiowe, sterea osobiste, odtwarzacze płyt
CD, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze CD-SACD, odtwarzacze
MP3, przenośne odtwarzacze multimedialne, amplitunery, głośni‑
ki, kolumny głośnikowe, głośniki tubowe, wzmacniacze, urządzenia
do wzmacniania dźwięku, aparaty projekcyjne, cyfrowe projektory
dźwięku, ekrany, monitory, procesory, kamery, dyktafony, mikrofony,
zasilacze, przewody elektryczne, kable elektryczne, kable optyczne,
kable audio, kable USB, złącza do przewodów elektrycznych, piloty,
słuchawki na uszy, wkładki gramofonowe, szafki na głośniki, pod‑
stawki na kolumny głośnikowe, uchwyty ścienne dla monitorów te‑
lewizyjnych, akcesoria do sprzętu audio-video, magnetyczne nośniki
danych, optyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-video, dyski
nagrane dźwiękiem (urządzenia do czyszczenia), urządzenia i przy‑
rządy elektryczne przewodzące, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
w tym sprzedaż wysyłkowa oraz sprzedaż przez Internet urządzeń
audio-video, urządzeń i aparatów do odtwarzania dźwięku i obrazu,
urządzeń do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obra‑
zu, akcesoriów do sprzętu audio-video oraz innych urządzeń elek‑
trycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
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wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
37 instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu audio-video i akceso‑
riów do sprzętu audio-video, informacja o naprawach sprzętu audio‑
-video.

(111) 299140
(220) 2016 11 25
(210) 464403
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., Guangzhou, CN.
(540) Maxhub
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt
komputerowy, ekrany wideo, tablety, urządzenia telewizyjne, elek‑
troniczne pióra [ekranopisy], pamięci zewnętrzne USB, słuchawki,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do przetwarzania da‑
nych, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], interfejsy komputerowe, nadajniki sy‑
gnałów elektronicznych, transpondery, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, odbiorniki audiowizualne, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia do powiększania [fotografia], aparaty do pro‑
jekcji przezroczy, urządzenia zdalnego sterowania, mikroprocesory,
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], baterie elektryczne.
(111) 299141
(220) 2016 11 25
(210) 464406
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BENNEWICZ Instytut Kognitywistyki
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 02.01.01, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradz‑
two w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządza‑
nia przedsiębiorstwami, organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, 39 organizowanie wycieczek, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek tu‑
rystycznych, organizowanie usług przewodników turystycznych,
41 edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do ce‑
lów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publi‑
kacja i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa
publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drukowanych ma‑
teriałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek,
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręcz‑
ników dotyczących zarządzania biznesowego, usługi wydawnicze
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, coaching
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w zakresie życia osobistego [life coaching], badania edukacyjne, do‑
radztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja dorosłych,
doradztwo zawodowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organi‑
zacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja szkoleń,
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie warsztatów, orga‑
nizowanie wykładów, organizowanie szkoleń biznesowych, prowa‑
dzenie kursów, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, szkolenia nauczycieli, szkolenia bizneso‑
we, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzami‑
nów edukacyjnych, usługi doradztwa związane z umiejętnościami
zawodowymi, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instytu‑
tów edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie
standardów szkoleń, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i eduka‑
cyjne], kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie na uniwersyte‑
tach i w szkołach wyższych, prowadzenie seminariów, organizacja
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sym‑
pozjów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów
edukacyjnych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie kongre‑
sów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro‑
wadzenie wykładów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji i kongresów, przygotowywanie organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów i se‑
minariów na temat samoświadomości, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, kursy samoświadomo‑
ści [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, doradztwo w zakresie szkole‑
nia zawodowego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie‑
rownictwa i personelu, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji
grup wsparcia dla rodziców, szkolenia z zakresu stosunków pomię‑
dzy pracodawcami i pracownikami, udzielanie informacji i przygoto‑
wywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami.

(111) 299142
(220) 2016 11 25
(210) 464408
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PARTY TIME
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garma‑
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 299143
(220) 2016 11 25
(210) 464410
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 23
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SMACKER
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garma‑
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 299144
(220) 2016 11 25
(210) 464411
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 23
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) FRIDAY MIX
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garma‑
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 299145
(151) 2017 05 24

(220) 2016 11 25
(441) 2017 01 23

(210) 464414
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(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SMAKER
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garma‑
żeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 299146
(220) 2016 11 25
(210) 464416
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) KANCELARIA ABBOT CAPITAL VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ABBOT CAPITAL KANCELARIA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.13.25, 26.13.99, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo związane z zarządzaniem, administrowa‑
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie w za‑
kresie oceny przedsiębiorstw, analiza danych biznesowych, analiza
danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych
statystycznych z badań rynku, analiza marketingowa nieruchomości,
analiza zarządzania w biznesie, analizy w zakresie reklamy, analizy
rynku, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego,
badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, badania rynkowe
i analiza badań rynkowych, badania rynkowe za pośrednictwem te‑
lefonu, badania rynku do celów reklamowych, badania w zakresie
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marke‑
tingowe, doradztwo w zakresie badań rynku, dystrybucja tekstów
reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, konsulta‑
cje w zakresie badań biznesowych, konsultacje w zakresie rekrutacji
personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, organizowanie
i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, pisanie opracowań
dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, po‑
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku fir‑
my, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworze‑
nia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pora‑
dy i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, prace
biurowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, zarządzanie flotą po‑
jazdów [dla osób trzecich], zarządzanie flotą transportową [dla osób
trzecich], usługi reklamowe, usługi rekrutacyjne, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie badania ryn‑
ku, usługi w zakresie rejestracji samochodów, 36 dzierżawa nieru‑
chomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, wycena anty‑
ków, banki [kasy] oszczędnościowe, banki z dostępem bezpośred‑
nim np. przez Internet [home banking], informacje bankowe, opera‑
cje bankowe, wycena biżuterii, emisja bonów wartościowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, agencje celne, weryfikacja czeków,
emisja czeków podróżnych, ściąganie czynszów, depozyty kosztow‑
ności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez‑
pieczeniowych, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gospo‑
darstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fi‑
skalnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych,
emisja kart kredytowych, faktoring, wycena finansowa [ubezpiecze‑
nia, banki, nieruchomości], doradztwo finansowe, informacje finan‑
sowe, operacje finansowe, usługi finansowe, fundusz inwestycyjny
wzajemny [tworzenie funduszu], notowania giełdowe, posrednic‑
two giełdowe, kaucje gwarancje, informacja o ubezpieczeniach, in‑
formacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe,
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lokaty kapitału, trafsfer elektroniczny kapitału, inwestycje kapitało‑
we kapitałowe, obługa kart debetowych, emisja kart kredytowych,
obsługa kart kredytowych, kasy [banki] oszczędnościowe, kaucje
[gwarancje], depozyty kosztowności, wycena kosztów naprawy,
agencje badające zdolność kredytową, kredyty ratalne, usługi finan‑
sowe (likwidacja przedsiębiorstw), lokaty kapitału, zarządzanie ma‑
jątekiem, oszacowanie, wycena mająteku nieruchomego, pośrednic‑
two w sprawach mająteku nieruchomego, zarządzanie majątekiem
nieruchomym, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe [makler‑
stwo giełdowe], wynajmowanie mieszkań, agencje ściągające należ‑
ności, administrowanie nieruchomościami, nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomo‑
ści, wycena nieruchomości, operacje bankowe, operacje finansowe,
operacje walutowe, organizacja zbiórek, oszacowanie [wycena] ma‑
jątku nieruchomego, wymiana pieniądzy, ekspertyzy do celów po‑
datkowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczenio‑
we, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi
powiernicze, ubezpieczenia od pożarów, pożyczki [finansowanie],
pożyczki pod zastaw, depozyty przedmiotów wartościowych, kredy‑
ty ratalne, dzierżawa gospodarstw rolnych, operacje związane z roz‑
rachunkowością finansową, operacje związane z rozrachunkowością
finansową [izby rozrachunkowe], depozyty [sejfy], sponsorowanie
finansowe, wycena dzieł sztuki, ściąganie czynszów, agencje ściąga‑
nia należności, usługi świadczeń emerytalnych, transakcje finanso‑
we, transfer elektroniczny kapitału, ubezpieczenia, doradztwo
w sprawach ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń,
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredyto‑
we połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], usługi
ubezpieczeniowe, operacje walutowe, wymiana walut, weryfikacja
czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wy‑
cena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyce‑
na kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numi‑
zmatycznych, wycena znaczków, wymiana pieniędzy, wymiana
walut, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu‑
rowych [nieruchomości], ubezpieczenia od wypadków, wzajemny
fundusz inwestycyjny [tworzenie [funduszu], zarządzanie mająt‑
kiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pożyczki zastaw [po‑
życzki hipoteczne], organizacja zbiórki, zbiórki funduszy na cele do‑
broczynne, wycena znaczków, ubezpieczenia na życie, 41 edukacja,
badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo spe‑
cjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie produkcji fil‑
mów i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, dostar‑
czanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie],
informacja o edukacji, informacje związane z egzaminowaniem, kur‑
sy językowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie pra‑
wa, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, organizacja egzaminów
[edukacja], organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i przeprowa‑
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowa‑
nie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowa‑
nie programów szkoleniowych, podyplomowe kursy szkoleniowe,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, prowadzenie zajęć publi‑
kacja materiałów edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, szko‑
lenia biznesowe, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udo‑
stępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych doty‑
czące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farma‑
cji, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące bankowości, usługi edukacyjne dla doro‑
słych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne, usługi edu‑
kacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, usługi edukacyjne dla do‑
rosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla doro‑
słych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne zapew‑
niające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, 45 doradztwo prawne, docho‑
dzenia prowadzone przez detektywów, badania prawne, badanie
stanu prawnego nieruchomości, doradztwo dotyczące licencjono‑
wania patentów, doradztwo dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektual‑
nej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, do‑
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radztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo praw‑
ne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w dzie‑
dzinie kradzieży danych i kradzieży tożsamości, doradztwo w kwe‑
stiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach
sądowych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo
w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, do‑
radztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, doradztwo w za‑
kresie patentów, doradztwo w zakresie relacji osobistych, doradz‑
two w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorski‑
mi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania kom‑
puterowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, doradztwo związane z ochroną oznaczeń geogra‑
ficznych, doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, do‑
radztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo
związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane z zarzą‑
dzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarcza‑
nie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie
praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków
towarowych, kompilacja informacji prawnych, konsultacje z zakresu
zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie patentów, licen‑
cjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], li‑
cencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie
praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], li‑
cencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], li‑
cencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw au‑
torskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektu‑
alnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne],
licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i for‑
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjo‑
nowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], li‑
cencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne],
licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi praw‑
ne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi
[usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywa‑
niem zdjąć [usługi prawne], licencjonowanie w zakresie badań i roz‑
woju [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, li‑
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjo‑
nowanie znaków towarowych [usługi prawne], mediacja [usługi
prawne], monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony,
ochrona osobista, ochrona praw autorskich, ochrona własności inte‑
lektualnej, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proceso‑
we, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w proce‑
durach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem
praw autorskich, przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie
raportów prawnych z zakresu praw człowieka, rozstrzyganie spraw
spornych, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protoko‑
łów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnie‑
nia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomo‑
cy w-), świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na te‑
mat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji
na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji sądo‑
wych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawa‑
mi człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawny‑
mi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie,
usługi adwokatów, usługi agencji detektywistycznych, usługi agen‑
cji licencjonujących prawa autorskie, usługi alternatywnego rozwią‑
zywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i roz‑
strzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków
pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań praw‑
nych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi bie‑
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głych sądowych, usługi doradcze dotyczące praw własności intelek‑
tualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, usługi doradcze związane z prawami konsu‑
menta [doradztwo prawne], usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własno‑
ści intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych,
usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji
non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze
(usługi prawne), usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminal‑
nej, usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi
prawne], usługi licencjonowania związane z prawami do przedsta‑
wień [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich,
usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne do‑
tyczące rejestracji znaków towarowych, usługi asystentów praw‑
nych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności in‑
telektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradcze
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi do‑
radztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi praw‑
ne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie procedur związa‑
nych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własno‑
ści intelektualnej, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z za‑
kresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania
praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działal‑
ności gospodarczej, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do druków, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do filmów, usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności przemysłowej i autorskich, usługi prawne związane z eks‑
ploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z licencjonowa‑
niem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzy‑
stywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzy‑
stywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z wykorzy‑
stywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi,
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z two‑
rzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem
tych praw, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych,
usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie
badań prawnych, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wspar‑
cia prawnego, zarządzanie patentami, zarządzanie i wykorzystywa‑
nie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjo‑
nowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie
własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi .

(111) 299147
(220) 2016 11 27
(210) 464419
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLARIS
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu‑
downictwa, cegły elewacyjne, 35 usługi sprzedaży: cegieł, cegieł
elewacyjnych, konstrukcyjnych elementów niemetalowych dla bu‑
downictwa, usługi doradztwa specjalistycznego i marketingowego
w sprawach działalności gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz
osób trzecich.
(111) 299148
(151) 2017 04 25

(220) 2016 11 28
(441) 2017 01 02

(210) 464438
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(732) NAKATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) NAKATOMI
(510), (511) 35 agencje reklamowe, przygotowywanie reklam, rekla‑
ma, usługi reklamowe, usługi reklamy zewnętrznej.
(111) 299149
(220) 2016 11 28
(210) 464454
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIBRE FORCE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, kle‑
je do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, 19 materiały
budowlane niemetalowe, mieszaniny uzupełniające do tynku, po‑
włoki będące materiałami budowlanymi, powłoki cementowe, masy
do renowacji ścian, zaprawy budowlane, beton, cement, asfalt, smo‑
ła, bitumy, listwy niemetalowe do tynków, materiały gruntujące dla
budownictwa, podłogowe masy poziomujące dla budownictwa.
(111) 299150
(220) 2016 11 28
(210) 464458
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) WASILUK ALINA PARKIET HAJNÓWKA, Zwodzieckie, PL.
(540) PARKIET HAJNÓWKA TRADYCYJNE PODŁOGI DREWNIANE
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 deski podłogowe, drewno piłowane, heblowane
i obrobione, drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne oraz drew‑
no budowlane, deski, drewno na fornir, krokwie dachowe, drewno
na klepkę bednarska, okładziny niemetalowe dla budownictwa, par‑
kiety, boazerie, płyty budowlane, materiały wykładzinowe niemeta‑
lowe, futryny drzwiowe niemetalowe, podłogi niemetalowe, mozai‑
ki, forniry, łaty, sklejki niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okna
skrzynkowe, tarcica podłogowa, drzwi i okna niemetalowe, opako‑
wania drewniane, podłogowe płyty parkietowe, płytki, płytki podło‑
gowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, 40 usługi
związane z obróbką drewna, usługi związane z impregnowaniem
drewna, lakierowanie, olejowanie, woskowanie, cyklinowanie, szli‑
fowanie, polerowanie, ścieranie, produkcja wyrobów tartacznych,
drewna budowlanego, obrobionego, użytkowego, desek podłogo‑
wych, desek podłogowych parkietowych, desek tarasowych i ele‑
wacyjnych, parapetów drewnianych, arkuszy fornirowych, schodów
drewnianych, płyt i sklejek, opakowań drewnianych, wyrobów sto‑
larskich i ciesielskich dla budownictwa, w tym: okien, drzwi i pokryć
dachowych.
(111) 299151
(220) 2014 02 17
(210) 424926
(151) 2017 05 26
(441) 2014 06 09
(732) SKOWROŃSKI KRZYSZTOF JANUSZ, Naglady, PL.
(540) tewes investment
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie galwaniczne, baterie słoneczne, systemy au‑
tomatyki do instalacji w liniach technologicznych przemysłu spo‑
żywczego, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, kolektory elektryczne, ogniwa i moduły, fotoelek‑
tryczne, aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fo‑
towoltaicznymi, słoneczne systemy zasilania na bazie modułów foto‑
woltaicznych, systemy automatyki do instalacji solarnych, wskaźniki
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wielkości elektrycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne prowa‑
dzące, transformujące, ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i baterie
elektryczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz przyrządy
stosowane do turbin wiatrowych, elektryczne i elektroniczne urzą‑
dzenia oraz przyrządy stosowane w elektrowniach słonecznych,
oprogramowanie zarejestrowane programy komputerowe dla celów
wytwarzania, dystrybucji, gromadzenia i kontroli energii i elektrycz‑
ności, 37 usługi w zakresie budowy i naprawy magazynów, budowa
pawilonów i sklepów targowych, budowa i konserwacja rurociągów,
nadzór budowlany, usługi w zakresie budownictwa przemysłowego,
usługi doradztwa inżynieryjnego w zakresie budownictwa, instalo‑
wanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
instalowanie i naprawy urządzeń dla: klimatyzacji i wentylacji, insta‑
lowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków,
kamieniarstwo, montaż i naprawy instalacji grzewczych, konserwa‑
cja i naprawy palników, zabezpieczanie przed wilgocią (budownic‑
two), usługi w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji zestawów so‑
larnych i fotowoltaicznych, oraz urządzeń do wykorzystania energii
odnawialnej, instalacja oraz serwis elektrowni wiatrowych, budowa
instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, doradz‑
two i informacja w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług,
42 analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, analizy
wody, architektura, audyty energetyczne, projektowanie urządzeń
i instalacji do: klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, projektowanie
linii technologicznych dla przemysłu spożywczego, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi doradztwa ar‑
chitektonicznego, doradztwo w zakresie planowania zużycia ener‑
gii, inżynieria techniczna, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, usłu‑
gi w zakresie: aktualizacji, doradztwa, instalacji, konserwacji, powie‑
lania i wypożyczania oprogramowania komputerowego, pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, ekspertyzy geologiczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi dorad‑
cze w zakresie technologii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe.

(111) 299152
(220) 2014 02 17
(210) 424928
(151) 2017 05 26
(441) 2014 06 09
(732) SKOWROŃSKI KRZYSZTOF JANUSZ, Naglady, PL.
(540) tewes klima
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie galwaniczne, baterie słoneczne, systemy auto‑
matyki do instalacji w liniach technologicznych przemysłu spożyw‑
czego, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze‑
mysłowymi, kolektory elektryczne, ogniwa i moduły, fotoelektryczne,
aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowolta‑
icznymi, słoneczne systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicz‑
nych, systemy automatyki do instalacji solarnych, wskaźniki wielkości
elektrycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne prowadzące, trans‑
formujące, ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i baterie elektryczne,
elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz przyrządy stosowane
do turbin wiatrowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
przyrządy stosowane w elektrowniach słonecznych, oprogramowanie
zarejestrowane programy komputerowe dla celów wytwarzania, dys‑
trybucji, gromadzenia i kontroli energii i elektryczności, 11 oświetlenie
solarne, lampy solarne, zestawy solarne do ogrzewania, solarne syste‑
my oświetlenia zewnętrznego, uliczne lampy solarne, ogrodowe i par‑
kowe, ekologiczna aparatura i urządzenia grzewcze, systemy grzewcze
słoneczne, urządzenia i aparatura grzewcza wykorzystująca energię
naturalną, pompy cieplne, kominki domowe, fermentory wchodzące
w skład instalacji biogazowych, instalacje solarne, instalacje fotowol‑
taiczne, instalacje grzewcze podłogowe, ścienne i sufitowe, regulatory
i automatyka kolektorów słonecznych, armatura połączeniowa i insta‑
lacyjna kolektorów słonecznych, armatura połączeniowa i instalacyjna
kolektorów i ogniw fotowoltaicznych, grzejniki do centralnego ogrze‑
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wania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice
do cieczy i pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, instalacje do: dys‑
trybucji, uzdatniania i zaopatrywania w wodę, urządzenia do filtrowa‑
nia i ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą,
sterylizatory do wody, aparatura do podgrzewania wody, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpie‑
czająca do urządzeń wodnych, hydranty, elementy grzejne, instalacje
do schładzania wody, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, instalacje
wodociągowe, kolektory słoneczne, kotły grzewcze, kotły do pralni,
urządzenia zasilające kanały kominowe i rury do kotłów grzewczych,
kotły parowe, inne niż części maszyn, lampy ultrafioletowe do celów
innych niż lecznicze, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, odpowietrzacze nieautoma‑
tyczne do parowej instalacji grzewczej, urządzenia na paliwo stałe,
płynne lub gazowe do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrze‑
wania, instalacje do ogrzewania wodnego, osuszacze, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze wody, instalacje klimatyzacyjne w pojaz‑
dach, pompy cieplne, aparatura do dezodoryzacji powietrza, insta‑
lacje do filtrowania powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia
do chłodzenia powietrza, aparatura na gorące powietrze, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, armatura regulacyj‑
na i bezpieczeństwa do przewodów wodociągowych, regulacja wy‑
ciągów (ogrzewnictwo), rekuperatory ciepła, rozpylacze, urządzenia
i instalacje do oczyszczania ścieków, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacyjnej klimatyzacji, wentylatory klimatyzacyjne, wyciągi
kuchenne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki cie‑
pła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła i pary, zbiorniki
ciśnieniowe wody, 42 analizy chemiczne, analizy systemów kompu‑
terowych, analizy wody, architektura, audyty energetyczne, projekto‑
wanie urządzeń i instalacji do: klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa,
projektowanie linii technologicznych dla przemysłu spożywczego,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi do‑
radztwa architektonicznego, doradztwo w zakresie planowania zuży‑
cia energii, inżynieria techniczna, projektowanie opakowań, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne,
usługi w zakresie: aktualizacji, doradztwa, instalacji, konserwacji, po‑
wielania i wypożyczania oprogramowania komputerowego, pomia‑
ry geodezyjne, poszukiwania geologiczne, ekspertyzy geologiczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe.

(111) 299153
(220) 2014 02 17
(210) 424929
(151) 2017 05 26
(441) 2014 06 09
(732) SKOWROŃSKI KRZYSZTOF JANUSZ, Naglady, PL.
(540) tewes group
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie galwaniczne, baterie słoneczne, systemy auto‑
matyki do instalacji w liniach technologicznych przemysłu spożyw‑
czego, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze‑
mysłowymi, kolektory elektryczne, ogniwa i moduły, fotoelektryczne,
aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowolta‑
icznymi, słoneczne systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicz‑
nych, systemy automatyki do instalacji solarnych, wskaźniki wielkości
elektrycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne prowadzące, trans‑
formujące, ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i baterie elektrycz‑
ne, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz przyrządy stosowane
do turbin wiatrowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz
przyrządy stosowane w elektrowniach słonecznych, oprogramowa‑
nie zarejestrowane programy komputerowe dla celów wytwarzania,
dystrybucji, gromadzenia i kontroli energii i elektryczności, 35 audyt
przedsiębiorstw, usługi badania rynku, analizy kosztów, usługi w za‑
kresie zarządzania i doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej,
inicjowanie projektów finansowanych z dostępnych funduszy, poszu‑
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kiwanie partnerów do projektu, przygotowywanie wniosków, biznes
planów, analiz ekonomicznych i finansowych, promocja, poszukiwanie
i kojarzenie partnerów w tym do współpracy w zakresie transferu wie‑
dzy, wynalazków, technologii i innowacji oraz partnerów do współpra‑
cy gospodarczej, 42 analizy chemiczne, analizy systemów komputero‑
wych, analizy wody, architektura, audyty energetyczne, projektowanie
urządzeń i instalacji do: klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, projek‑
towanie linii technologicznych dla przemysłu spożywczego, projekto‑
wanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi doradztwa
architektonicznego, doradztwo w zakresie planowania zużycia ener‑
gii, inżynieria techniczna, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, usługi
w zakresie: aktualizacji, doradztwa, instalacji, konserwacji, powielania
i wypożyczania oprogramowania komputerowego, pomiary geodezyj‑
ne, poszukiwania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, badania w za‑
kresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe.

(111) 299154
(220) 2014 09 24
(210) 433776
(151) 2017 06 26
(441) 2015 01 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) MADURO
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, szary, biały
(531) 25.01.01, 25.01.06, 25.01.09, 25.01.15, 26.04.02, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, sery.
(111) 299155
(220) 2016 11 28
(210) 464469
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice, PL.
(540) DOORSY
(510), (511) 19 drzwi i okna niemetalowe, drzwiowe: futryny, oścież‑
nice, skrzydła i płyty niemetalowe, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone,
drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, drzwi z izolacją termicz‑
ną i akustyczną dla hoteli, biur, domów, pensjonatów, zakładów pro‑
dukcyjnych, szpitali, obiektów handlowo-usługowych, ramy okien‑
ne niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna szalówki, okładziny
drewniane, okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, okna
witrażowe, 20 osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, klamki do drzwi
i okien niemetalowe, 35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamo‑
wej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych-druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, prezento‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu w zakre‑
sie towarów wymienionych w klasie 19, usługi w zakresie prowadze‑
nia agencji importowo-eksportowej.
(111) 299156
(220) 2016 11 28
(210) 464472
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) KOWALCZYK MAREK SPARROW DESIGN, Bełchatów, PL.
(540) WOLFSTR33T
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12

4462

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, poka‑
zy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyj‑
na, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, sprzedaż: czapek zimowych, czapek
z daszkiem, koszulek, koszulek polo, koszula, spodni, kurtek letnich,
kurtek zimowych, butów, podkoszulek, breloków, breloków metalo‑
wych, portfeli, bezrękawników, płaszczy, kurtek moro, koszulek moro,
bluz moro, bluz z długim rękawem, spodenek, okularów, spódnic,
sukienek, bluz z kapturem, toreb, plecaków, szalików, rękawiczek,
swetrów, pasków do spodni, naszywek, naklejek, chust, kominów,
bandany, kominiarek, smyczy reklamowych i materiałów promocyj‑
nych w celach reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 299157
(220) 2016 11 28
(210) 464473
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING,
Warszawa, PL.
(540) STIMGO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie su‑
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, regulatory wzrostu
roślin, nawozy, nawozy WE, stymulatory mineralne wzrostu.
(111) 299158
(220) 2016 11 28
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LEGENDS Duda-Cars
(540)

(210) 464475

Kolor znaku: granatowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony trans‑
port przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopa‑
trzenie, 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 pojaz‑
dów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, prze‑
wożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie sa‑
mochodów, 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) 299159
(220) 2016 11 28
(210) 464477
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) edukacja
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.13.13
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(510), (511) 35 publikacja treści reklamowych, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, 41 edukacja
i szkolenia w zakresie nauk medycznych, w szczególności farmacji,
edukacja on-line za pomocą Internetu i ekstranetu, szkolenia on-line,
dostarczanie informacji edukacyjnych, elektroniczna publikacja tek‑
stów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, informacje i wia‑
domości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla farmaceu‑
tów, usługi edukacyjne dla dorosłych z zakresu nauk medycznych,
w szczególności farmacji, warsztaty w celach edukacyjnych i szkole‑
niowych, zapewnianie kursów doskonalenia zawodowego z zakresu
nauk medycznych, w szczególności farmacji, zapewnienia testów
edukacyjnych i ocen on-line, szkolenia ciągłe farmaceutów, szkole‑
nia farmaceutyczne on-line, organizowanie seminariów i konferencji
edukacyjnych.

(111) 299160
(220) 2016 11 28
(210) 464484
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 09
(732) Unilever. N.V., Rotterdam, NL.
(540) ULTIMA
(510), (511) 11 dozowniki wody, aparatura i maszyny do filtrowania
i czyszczenia, sterylizatory i zmiękczacze wody, urządzenia i maszy‑
ny chłodzące, aparatura dezynfekująca, aparatura destylująca, filtry
do wody pitnej i wody do czyszczenia środków spożywczych, apa‑
ratura do regulacji i zabezpieczania urządzeń do wody i powietrza,
aparatura do zmiękczania wody, urządzenia do odświeżania powie‑
trza i systemy dozujące odświeżacze powietrza oraz aparatura i ma‑
szyny dezynfekujące, filtry dzbankowe do oczyszczania wody oraz
ich części i wyposażenie.
(111) 299161
(220) 2015 04 07
(210) 441141
(151) 2016 12 30
(441) 2015 07 20
(732) OGRÓD ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wlkp., PL.
(540) NEO Spes
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczna
żywność do celów leczniczych, produkty witaminowe.
(111) 299162
(220) 2014 08 11
(210) 432126
(151) 2017 07 28
(441) 2014 11 24
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko
‑Biała, PL.
(540)

(531) 25.01.25, 26.15.15, 26.15.25
(510), (511) 21 forma do produktów nabiałowych, 29 produkty na‑
białowe, masło, sery.
(111) 299163
(220) 2016 06 03
(210) 457338
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VIP ZET LIVE
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
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mi, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne,
Programy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski kompu‑
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań
dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do prze‑
twarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia
nadawcze, 16 Materiały reklamowe, Materiały drukowane, Afisze,
Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, Kalen‑
darze, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki
graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza jak
koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki samoprzylepne, note‑
sy samoprzylepne, kubiki papierowe, Materiały piśmienne, Artykuły
biurowe, Artykuły papiernicze, Banery, 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 odzieżowe, Paski, Skarpety, 35 Reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji ra‑
diowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radio‑
we i Internet, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, Sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej w tym na porta‑
lach internetowych, Produkcja reklam radiowych, Usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamo‑
wych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakre‑
sie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci
kablowych i bezprzewodowych, Wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie ma‑
teriałów reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania
percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analizy wyni‑
ków, Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednic‑
two w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym
na portalach internetowych, Wykorzystanie znaku firmowego w re‑
klamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę,
usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 Emi‑
sja radiowa, Radiofonia, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informa‑
cji i wiadomości, Transmisja dźwięku i informacji w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodo‑
we 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 me‑
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybra‑
nych audycji i informacji oraz śledzenie ich słuchalności i oglądal‑
ności, 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 telefonicz‑
nej poprzez terminale komputerowe, Emisja programów radiowych
i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi portali internetowych i stron
fanpage, pozwalających na gromadzenie fanów w jednym miejscu,
w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za po‑
średnictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwię‑
kowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja pro‑
gramów, Wynajem czasu dostępu do serwera lub komputerowych
baz danych, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, udostępnianie elektronicznych połączeń vi‑
deo, Dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, 41 Usługi
w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyj‑
nych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie roz‑
rywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośred‑
nictwem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o cha‑
rakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Or‑
ganizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wol‑
nego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie i udział w kon‑
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kultural‑
nych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi
studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalno‑
ści sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą
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telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, Pla‑
nowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on-line i na zlece‑
nie, oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, billbo‑
ardy, banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety,
filmy, Internet), Produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie na‑
grań dźwiękowych, Prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klu‑
bów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Interne‑
cie, Elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, Dostarczanie
informacji dotyczącej rozrywki on-line z bazy danych lub z Internetu,
Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewi‑
zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, Nagrywa‑
nie dźwięku, Nagrywanie wybranych audycji i informacji, Organizo‑
wanie i prowadzenie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie im‑
prez 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 pro‑
wadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i za‑
wodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organi‑
zowanie 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, Usłu‑
gi reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk ar‑
tystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze bizne‑
sowym, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych, Tworzenie serwisów informa‑
cyjnych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, udo‑
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 42 Prze‑
twarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji,
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron
internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób
trzecich: Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób
trzecich (patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania
ekspertyz i raportów naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów,
45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności prze‑
mysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 299164
(220) 2016 06 03
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VIP ZET live
(540)

(210) 457341

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne,
Programy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski kompu‑
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań
dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do prze‑
twarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia
nadawcze, 16 Materiały reklamowe, Materiały drukowane, Afisze,
Czasopisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, Kalen‑
darze, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki
graficzne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza jak
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koperty, notatniki, notesy, zakładki, zakładki samoprzylepne, note‑
sy samoprzylepne, kubiki papierowe, Materiały piśmienne, Artykuły
biurowe, Artykuły papiernicze, Banery, 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 odzieżowe, Paski, Skarpety, 35 Reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
Organizacja kampanii reklamowych, Usługi reklamowej agencji ra‑
diowej, Badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radio‑
we i Internet, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, Sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, Reklama w sieci komputerowej w tym na porta‑
lach internetowych, Produkcja reklam radiowych, Usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamo‑
wych, Informacja handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakre‑
sie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci
kablowych i bezprzewodowych, Wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie ma‑
teriałów reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Badania
percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analizy wyni‑
ków, Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednic‑
two w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym
na portalach internetowych, Wykorzystanie znaku firmowego w re‑
klamie, promocji, działaniach marketingowych promujących firmę,
usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 Emi‑
sja radiowa, Radiofonia, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informa‑
cji i wiadomości, Transmisja dźwięku i informacji w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodo‑
we 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 me‑
diów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybra‑
nych audycji i informacji oraz śledzenie ich słuchalności i oglądal‑
ności, 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 telefonicz‑
nej poprzez terminale komputerowe, Emisja programów radiowych
i telewizyjnych, Transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, Organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi portali internetowych i stron
fanpage, pozwalających na gromadzenie fanów w jednym miejscu,
w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za po‑
średnictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwię‑
kowych, Prowadzenie i organizowanie transmisji, Retransmisja pro‑
gramów, Wynajem czasu dostępu do serwera lub komputerowych
baz danych, Poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, udostępnianie elektronicznych połączeń vi‑
deo, Dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, 41 Usługi
w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyj‑
nych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie roz‑
rywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośred‑
nictwem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o cha‑
rakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Or‑
ganizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organizacja czasu wol‑
nego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, Prowadzenie i udział w kon‑
certach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kultural‑
nych, Obsługa imprez okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi
studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalno‑
ści sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą
telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, Pla‑
nowanie, aranżacja, produkcja i montaż dla radia, on-line i na zlece‑
nie, oraz dla mediów masowych (gazety, czasopisma, plakaty, billbo‑
ardy, banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety,
filmy, Internet), Produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie na‑
grań dźwiękowych, Prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klu‑
bów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Interne‑
cie, Elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, Dostarczanie
informacji dotyczącej rozrywki on-line z bazy danych lub z Internetu,
Dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewi‑
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zyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, Nagrywa‑
nie dźwięku, Nagrywanie wybranych audycji i informacji, Organizo‑
wanie i prowadzenie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie im‑
prez 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 pro‑
wadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i za‑
wodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organi‑
zowanie 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, Usłu‑
gi reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk ar‑
tystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze bizne‑
sowym, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych, Tworzenie serwisów informa‑
cyjnych, Udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, udo‑
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 42 Prze‑
twarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji,
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Użyczenie stron
internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób
trzecich: Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób
trzecich (patronaty), Usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania
ekspertyz i raportów naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów,
45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw własności prze‑
mysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 299165
(220) 2016 06 20
(210) 458035
(151) 2017 01 04
(441) 2016 08 16
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) KOLASTYNA COLLAGEN ABSOLUTE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
do ochrony przed słońcem, mydła, mydełka, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze‑
nia zębów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, aloeso‑
we preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środ‑
ki przeciwpotne, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum
kwiatowych, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, my‑
dła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, olejki esencjonalne,
esencje eteryczne, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia,
preparaty do golenia, henna jako barwnik kosmetyczny, olejek ja‑
śminowy, woda Javelle, jonon-wyroby perfumeryjne, kadzidełka,
kadzidła, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyczne, kosme‑
tyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów-perfumy, środki
do usuwania lakieru, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgna‑
cji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo-perfumeria,
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz‑
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosme‑
tyczne, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdało‑
we, olejek migdałowy, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, neutralizatory do trwałej ondulacji, prepa‑
raty do odbarwiania, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze
do ust w aerozolu, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów
leczniczych, olejek różany, olejek lawendowy, olejek terpentynowy
jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne cytronu, olejki eterycz‑
ne z cytryny, olejki toaletowe, ołówki-kredki kosmetyczne, ołówki
do brwi, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów ko‑
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smetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks,
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, kleje do mocowania
sztucznych rzęs, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów innych niż leczni‑
cze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne
paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeża‑
jące powietrze, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych,
toniki kosmetyczne, waciki jako przybory toaletowe, patyczki z waty
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wosk do wąsów,
farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wosk
do depilacji, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, żele
do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 299166
(220) 2016 09 20
(210) 461746
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 05
(732) RECO FUEL ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZERO WASTE POLAND
(510), (511) 40 recykling, recykling odpadów, recykling chemika‑
liów, recykling tworzyw sztucznych, usługi z zakresu zarządzania od‑
padami [recykling], udzielanie informacji związanych z recyklingiem
odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
41 nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne dotyczące ochrony śro‑
dowiska, 42 usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania
dotyczące ochrony środowiska, doradztwo w zakresie ochrony śro‑
dowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska natural‑
nego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego.
(111) 299167
(220) 2016 09 21
(210) 461800
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) KORONA-KOSMETYKI DOROTA SKWIERCZYŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) MISUMI24.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwa‑
lającej nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, takich jak kosme‑
tyki, kremy kosmetyczne, perfumy, wody toaletowe, dezodoranty,
mydła, pasty do zębów, szampony, preparaty do pielęgnacji ciała
i włosów, płyny do kąpieli, preparaty i akcesoria do makijażu, akce‑
soria kosmetyczne, artykuły chemii gospodarczej, płyny do mycia,
proszki i płyny do prania, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze
do użytku domowego poprzez platformę internetową oraz w trady‑
cyjnym sklepie w ilościach detalicznych oraz w hurtowni.
(111) 299168
(220) 2016 09 23
(210) 461858
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 18
(732) LOL&POP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MANUFAKTURA rodzinna LOL&POP 100% RĘCZNE WYKONANIE
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, niebieski, różowy
(531) 24.05.20, 24.05.25, 25.01.05, 25.07.20, 25.07.21, 26.11.02,
26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], cukierki [słodycze],
cukierki ciągutki, cukierki do żucia, cukierki miętowe, cukierki
z karmelem, cukierki, batony i guma do żucia, dropsy owocowe
[słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], karmelki [cu‑
kierki], karmelki twarde [słodycze], lizaki, lizaki lodowe o smaku
mlecznym, mleczne wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukier‑
nicze], pomadki [cukierki], słodycze do żucia, słodycze o smaku
owocowym, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wy‑
roby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cu‑
kiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z czekolady,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukiernicze
z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, żelki [wyroby cukiernicze], 35 sprzedaż detalicz‑
na i hurtowa na rzecz osób trzecich następujących towarów: ba‑
toniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owo‑
ców [wyroby cukiernicze], cukierki [słodycze], cukierki ciągutki,
cukierki do żucia, cukierki miętowe, cukierki z karmelem, cukierki,
batony i guma do żucia, dropsy owocowe [słodycze], dropsy owo‑
cowe [wyroby cukiernicze], karmelki [cukierki], karmelki twarde
[słodycze], lizaki, lizaki lodowe o smaku mlecznym, mleczne wyro‑
by cukiernicze, pastylki [wyroby cukiernicze], pomadki [cukierki],
słodycze do żucia, słodycze o smaku owocowym, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, wyroby cu‑
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orze‑
chów arachidowych, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym,
wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w polewie cukro‑
wej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze z mrożo‑
nego jogurtu, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owoco‑
wym, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, żelki [wyroby
cukiernicze], w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-li‑
ne), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, rekla‑
ma, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, re‑
klama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organi‑
zowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 299169
(220) 2016 09 27
(210) 462014
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) BETTERWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BetterStyle
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.01.04, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 płyny do czyszczenia, płyny do płukania tkanin, prepa‑
raty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia podłóg, środek
do czyszczenia czajników, środki do czyszczenia toalet, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, my‑
dło pielęgnacyjne, tabletki do zmywarek, detergenty do zmywarek
do naczyń, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do po‑
lerowania podłóg i mebli, środki do czyszczenia dywanów, proszki
i żele do prania, odplamiacze, 5 odświeżacze powietrza, 21 przybory
kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, deski do krojenia do użytku kuchennego, formy
do pieczenia, przybory do pieczenia, gąbki do użytku domowego,
gąbki kuchenne, mopy, końcówki do mopów, miotły.
(111) 299170
(220) 2016 11 08
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza, PL.

(210) 463655
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(540)
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(540)

(531)
(510), (511) 9 oprogramowanie dla gastronomii-system sprzedaży
POS.
Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnobrązowy, beżowy, czerwony,
czarny, biały, zielony
(531) 05.07.13, 05.09.03, 06.07.11, 06.07.25, 09.01.10, 24.17.01,
24.17.07, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzyw‑
ne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne (smoothie).
(111) 299171
(220) 2016 11 09
(210) 463698
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) VAP4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) VAP4POLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eterycz‑
ne, olejki nielecznicze, olejki zapachowe, esencje i olejki eteryczne,
olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użyt‑
ku w produkcji wyrobów zapachowych, naturalne olejki eteryczne,
roślinne olejki eteryczne, zapachowe olejki eteryczne, olejki eterycz‑
ne stosowane w papierosach elektronicznych, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki zapachowe wydzielające aromat
podczas palenia papierosów elektronicznych, zapachy, 34 aromaty
do tytoniu, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygara elek‑
troniczne, pudełka na papierosy elektroniczne, papierosy zawiera‑
jące substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, środki aromaty‑
zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eterycz‑
ne, tytoń aromatyzowany, papierosy mentolowe, substytuty tytoniu,
nawilżacze do tytoniu, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla
papierosów tytoniowych, środki aromatyzujące, inne niż olejki ete‑
ryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu.
(111) 299172
(220) 2016 11 23
(210) 464255
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) code sensible
(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, kon‑
centraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk i pudry
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do go‑
lenia, 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 pie‑
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych i farmaceutycznych, kosme‑
tyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(111) 299173
(220) 2016 11 28
(210) 464481
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) VADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.

(111) 299174
(220) 2016 11 28
(210) 464488
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) ELŻBIETA SEMENIUK, ANDRZEJ SEMENIUK PASIEKA
WASILKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Wasilków, PL.
(540) Elżbieta Semeniuk ŁAKOCIE NATURY
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 naturalny miód pszczeli, miód ziołowy, propolis,
mleczko pszczele, surowe plastry miodu, 31 pyłek pszczeli, pierzga,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, internetowej, katalogo‑
wej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej miodu
i produktów pszczelich.
(111) 299175
(220) 2016 11 28
(210) 464491
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) GAL-GAZ GALEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zmyślona, PL.
(540) Gal-gaz GALEWICE
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 01.15.05, 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, propan, propan do oświetlania, propan
do ogrzewania, propan do użytku jako paliwo, gaz propanowy sprze‑
dawany w butlach do użytku w palnikach, paliwo butanowe, butan
do oświetlenia, butan do użytku jako paliwo, gazy płynne do sto‑
sowania w pojazdach mechanicznych, gazy płynne do stosowania
do celów domowych, gazy do użytku jako środki do oświetlenia,
gazy do użytku jako paliwo, gazy płynne do celów przemysłowych,
gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do nagrzewania płomieniowe‑
go, gazy do ogrzewania, gazy do oświetlenia, paliwa gazowe, paliwo
gazowe, mieszaniny gazów, gazy palne, gaz skroplony.
(111) 299176
(220) 2016 11 28
(210) 464492
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) BROWAR ARTEZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) ARTEZAN
(510), (511) 32 piwo.
(111) 299177
(220) 2016 11 29
(210) 464518
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) QUEEN
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do zwalczania robactwa, fungi‑
cydy, herbicydy i insektycydy.
(111) 299178
(220) 2016 11 29
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 02
(732) GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

(210) 464523
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(540) GC GOBARTO
(540)

dania laboratoryjne inne podobne badania wykonywane technika‑
mi cyfrowego przetwarzania danych, badania i analizy medyczne,
fizjoterapia, fizykoterapia, stomatologia, medyczna i kosmetyczna
pielęgnacja urody oraz usługi w zakresie chirurgii plastycznej i re‑
konstrukcyjnej.

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, granatowy
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, dżemy, ekstrakty
mięsne, flaki, galaretki, galarety mięsne, przetwory do zup jarzyno‑
wych, kaszanka, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso so‑
lone, mleczne produkty, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka,
olej kostny, jadalny, oleje jadalne, pasztet z wątróbki, sałatki owo‑
cowe, sałatki warzywne, smalec, szynka, wątroba, zupy, składniki
do sporządzania zup, wieprzowina.

(111) 299182
(220) 2016 11 29
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) EOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szamotuły, PL.
(540) Pura
(540)

(111) 299179
(220) 2016 11 29
(210) 464530
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, Warszawa, PL.
(540) RPŻP PRODUKT REKOMENDOWANY RADA PROMOCJI
ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wyroby z mięsa, ryby i wyroby z ryb, drób i wy‑
roby z drobiu, dziczyzna i wyroby z dziczyzny, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret‑
ki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao oraz napoje na ich bazie, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, mąka
spożywcza, makarony, kasze, płatki owsiane, chleb, wyroby cukierni‑
cze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musz‑
tarda, ocet, przyprawy, lód, 31 świeże owoce i warzywa, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, syropy
i napoje na bazie syropów, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi w zakre‑
sie promocji przedsiębiorstw, usługi promocji działalności gospo‑
darczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, 41 organizowanie wystaw, szkoleń i prelekcji, seminariów, konfe‑
rencji, sympozjów, konkursów edukacyjnych, publikowanie tekstów
informacyjnych, szkoleniowych, wydawanie katalogów.
(111) 299180
(220) 2016 11 29
(210) 464535
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii
(510), (511) 44 usługi w zakresie klinik medycznych, pomocy me‑
dycznej, opieki zdrowotnej, klinika medyczna laryngologiczna, chi‑
rurgia laryngologiczna i plastyczna nosa, operacje endoskopowe
laryngologiczne, leczenie zaburzeń równowagi i foniatrii, badania
słuchu, diagnostyka medyczna, badania laboratoryjne, fizjoterapia,
fizykoterapia, stomatologia, medyczna i kosmetyczna pielęgnacja
urody oraz usługi w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
(111) 299181
(220) 2016 11 29
(210) 464536
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Krajmed
(510), (511) 44 usługi w zakresie klinik medycznych, pomocy me‑
dycznej, opieki zdrowotnej, klinika medyczna laryngologiczna, chi‑
rurgia laryngologiczna i plastyczna nosa, operacje endoskopowe
laryngologiczne, dostarczanie i podawanie leków, leczenie zaburzeń
równowagi i foniatrii, badania słuchu, diagnostyka medyczna, ba‑

(210) 464537

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 29 oleje jadalne, oliwa z oliwek, tłuszcze jadalne.
(111) 299183
(220) 2016 11 29
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) GANTHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ganther International Forwarder
(540)

(210) 464538

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 18.03.14, 18.03.15, 18.05.01, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie
towarów, transport morski, transport lotniczy.
(111) 299184
(220) 2016 11 29
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 16
(732) MUSIELAK MARCIN, Witkowo, PL.
(540) EzzyGroom
(540)

(210) 464539

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 grzebienie, zgrzebła (narzędzia ręczne).
(111) 299185
(220) 2016 11 29
(210) 464540
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY WYTWÓRCZE AGRO-CHEMAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna, PL.
(540) ACHEM Top ŁUGA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski, srebrny,
żółty
(531) 27.05.01, 25.01.01, 25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 3 krochmal do celów pralniczych, preparaty do kroch‑
malenia.
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(111) 299186
(220) 2016 11 29
(210) 464548
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) FUNDACJA ŚNIEŻKI TWOJA SZANSA, Brzeźnica, PL.
(540) MAŁY ŚWIAT DUŻEGO PIENIĄDZA 1
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały, czerwony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, zielony, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.01.05, 04.05.05, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.17, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery, emalie i pokosty, środki
do konserwacji drewna, farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze,
ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby
stosowane w ceramice, folie malarskie metalowe, barwniki do obu‑
wia, preparaty zabezpieczające do metali, smary i oleje przeciwr‑
dzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze do farb i lakie‑
rów, zagęszczacze do farb i barwników, żywice naturalne, 16 artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, afisze, plakaty, akwarele, albumy, broszu‑
ry, almanachy, artykuły piśmiennicze i piśmienne, bloki, zeszyty, bi‑
buły, papierowa bielizna stołowa, artykuły z papieru i kartonu, przy‑
bory szkolne, figurki z papieru, kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, komiksy, kuwetki i miseczki na farby, materiały
drukowane, materiały do pisania, materiały opakowaniowe, modele,
palety dla malarzy, papier, papier w arkuszach, kredki, pędzle, flama‑
stry, piórniki, pudełka kartonowe lub papierowe, wyroby z kartonu,
28 gry i zabawki, gry elektroniczne, gry i zestawy i pudełka do zabaw,
balony do zabawy, materiały szkoleniowe i instruktażowe w formie
gier planszowych, 41 edukacja i nauczanie, informacja o edukacji,
organizowanie i obsługa warsztatów, konkursów, konferencji, infor‑
macje o imprezach rozrywkowych, realizacja spektakli, rozrywka,
organizowanie imprez.
(111) 299187
(220) 2016 11 30
(210) 464552
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) open finance finanse dla każdego
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty, karty zawierające płyt‑
ki obwodów scalonych-karty z mikroprocesorem, karty obciążenio‑
we, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatni‑
cze, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia
kartom z mikroprocesorem współdziałanie z terminalami i czytnika‑
mi, weryfikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentycz‑
ności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe no‑
śniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i prze‑
twarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby, in‑
stytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski
kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektronicz‑
ne urządzenia biurowe, 16 materiały papiernicze i piśmienne, mate‑
riały drukowane, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa rekla‑
mowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery,
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, papier
i produkty z papieru, w tym opakowania, 35 specjalistyczne doradz‑
two i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
księgowości, doboru personelu, marketingu i reklamy, pomoc i usłu‑
gi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i han‑
dlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycz‑
nego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji han‑
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dlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, bada‑
nia i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, eksperty‑
zy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności
ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych, usłu‑
gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodar‑
czej, czynności biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekru‑
tacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania perso‑
nalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opi‑
nii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz
rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywa‑
nie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da‑
nych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom‑
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wy‑
szukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakre‑
sie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, au‑
diowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w za‑
kresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyj‑
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, wszystkie ww. usługi świadczone również poprzez
Internet, informacje o ww. usługach, w tym prezentowane na porta‑
lach internetowych, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, usługi
ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi maklerskie, usługi prowa‑
dzenia kont depozytowych papierów wartościowych, usługi obrotu
papierami wartościowymi, usługi w zakresie inwestowania na rynku
kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieru‑
chomości, usługi operacji kupna i sprzedaży papierów wartościo‑
wych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowy‑
mi, usługi zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi
doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi w za‑
kresie przygotowywania raportów, analiz i opracowań finansowych
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych
pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospek‑
tów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obro‑
tu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych
w zakresie finansów i bankowości, usługi organizacji obrotu papiera‑
mi wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie
czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi,
usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwri‑
ting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi pro‑
wadzenia rachunków maklerskich, usługi nabywania i zbywania pa‑
pierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, usługi rozliczeń
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów makler‑
skich, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz finansowych, analizy fi‑
nansowe, doradztwo finansowe, usługi konsultacyjno-doradcze
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie
czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
usługi lokowania powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, usłu‑
gi zbywania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi zarządzania
funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywa‑
niu jednostek uczestnictwa, usługi dystrybucji jednostek towarzy‑
stwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytów,
zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi akty‑
wami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, usługi funduszy in‑
westycyjnych, usługi funduszy powierniczych, usługi depozytowe
i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe, usługi fac‑
toringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, ob‑
sługi czeków podróżnych, usługi prowadzenia rachunków banko‑
wych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, usługi
przeprowadzania rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji we‑
kslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro‑
nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych
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i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyj‑
mowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów war‑
tościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi tworze‑
nia i zarządzania konsorcjami bankowymi, usługi zarządzania
towarzystwami funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych,
usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlece‑
nie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywa‑
nie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych,
wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń oso‑
bowych, ubezpieczeń transportowych, ubezpieczeń komunikacyj‑
nych, ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń mienia, ubezpie‑
czeń bankowych, ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie działalnością
ubezpieczeniową, badania w zakresie ubezpieczeń, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi gwarancji ubezpieczeniowych, zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, usługi wyceny i obsługi roszczeń z ty‑
tułu ubezpieczeń, usługi w zakresie nieruchomości ujęte w tej klasie,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie mająt‑
kiem ruchomym i nieruchomym, usługi agencji pośrednictwa obrotu
nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nierucho‑
mego, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsię‑
biorstw, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowa‑
nie finansowe, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana w Interne‑
cie, 38 usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiado‑
mości i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie infor‑
macji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie
zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania
takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowo‑
dów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urzą‑
dzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tek‑
stowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe,
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze świa‑
tową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypo‑
życzanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszech‑
niania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje in‑
ternetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych, przydzielanie dostępu
do portali z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi,
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe‑
storów, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, przydziela‑
nie dostępu do systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie mode‑
mów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania
informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, informacje
o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach internetowych,
41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, edukacji, orga‑
nizowanie i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie lo‑
terii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i im‑
prez integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych,
konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywko‑
wych, publikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, organizowanie i obsługa szkoleń, seminariów, sympo‑
zjów, kongresów, zjazdów, warsztatów, kształcenie praktyczne, na‑
uczanie korespondencyjne, informacje o powyższych usługach,
w tym prezentowane na portalach internetowych, 42 usługi informa‑
tyczne w zakresie komputerowych systemów wspomagania zarzą‑
dzania przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu, prace badaw‑
czo-rozwojowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie oprogramowa‑
nia komputerowego, systemów informacyjnych i systemów kompute‑
rowych, odzyskiwanie danych komputerowych, odtwarzanie kompu‑
terowych baz danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
instalowanie, konserwacja oprogramowania komputerowego i syste‑
mów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów w formę elektroniczną, konwersja danych przez
programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, instalacji kom‑
puterowych oraz sprzętu do systematyzacji i przetwarzania danych,
projektowanie komputerowych baz danych, udostępnianie czasu
dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, tworzenie
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i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, admini‑
strowanie serwisami internetowymi, administrowanie stronami
komputerowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi pomiaru gruntów, usługi testowania materia‑
łów, usługi projektowania budynków i doradztwa budowlanego,
usługi kontroli jakości, informacja o powyższych usługach, informacje
o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach internetowych,
45 usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
usługi licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo w spra‑
wach zarządzania własnością intelektualną, zarządzanie prawami au‑
torskimi, usługi prawnicze i badania prawne, usługi związane z bez‑
pieczeństwem, informacje o ww. usługach, w tym prezentowane
na portalach internetowych.

(111) 299188
(220) 2016 11 30
(210) 464561
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA
(540)

Kolor znaku: beżowy, jasnobrązowy, biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 bita śmietana, bulion, desery
owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaret‑
ki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety
mięsne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe da‑
nia z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców
morza, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], jaja
w proszku, kompoty, koncentraty bulionu, koncentraty soków wa‑
rzywnych do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne,
konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami, kostki
do zup, krokiety, mielonki, mieszanki do zup, mieszanki wywarów
mięsnych, mięsne nadzienia do ciast, mięso konserwowane, mlecz‑
ne produkty, mleko w proszku, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, orze‑
chy jadalne, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup, pasty mię‑
sne (w tym pasztety, smalec), pasty owocowe i warzywne, pektyna
do celów kulinarnych, placki ziemniaczane, przetworzone produkty
mięsne, puree ziemniaczane w proszku, rodzynki, rosół, ser w prosz‑
ku, smalec, substytuty mięsa, suszone mięso, sztuczna śmietana
[substytuty produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty
mleczne], śmietanka do kawy w proszku, warzywa suszone, wiórki
kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy, żelatyna, 30 aro‑
maty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty
kawowe, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, ba‑
toniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe
w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta
gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, cia‑
sto [masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta i ciastka,
ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto
o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dże‑
mów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cukierki, cykoria
[substytut kawy], cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wyko‑
rzystania jako substytuty kawy, cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekolad‑
ki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery
mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże instant, droż‑
dże w proszku, galaretki owocowe [słodycze], glukoza do celów ku‑
linarnych, glukoza w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa
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kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekola‑
dy], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pie‑
czenia, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy za‑
wierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne
wafle, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzo‑
wana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to‑
warów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski
i pierogi, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy [na‑
dzienia], laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukry,
lody, lody spożywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron
błyskawiczny, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty
zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mie‑
szanki do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do na‑
dzienia [artykuły spożywcze], mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], mrożony jogurt
[lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu budyniowego do tor‑
tów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierają‑
ce kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące,
pasty warzywne [sosy], pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne,
placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka cze‑
koladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające ma‑
karon, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, prepa‑
raty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków,
preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów,
preparowane mieszanki do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki
do sporządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzyw‑
ne [sosy], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
[sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przypra‑
wy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku,
ryż, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, kasza, kasza gryczana, kasza
perłowa, sernik, słodkie dekoracje ciast, słodkie polewy i nadzienia,
słone sosy, soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos
do spaghetti, sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do go‑
towania, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sa‑
łatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw, sosy na bazie
pomidorów, sosy owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub
warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy
w puszkach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sól do konserwowa‑
nia żywności, sól kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci
granulowanej, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślin‑
ne zastępujące kawę], suche i świeże makarony, syrop skrobiowy
w proszku [do żywności], wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd,
substytut wanilii], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wy‑
roby czekoladowe do dekoracji ciast, żywność na bazie mąki, 32 kon‑
centraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezal‑
koholowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada
w proszku, soki, syropy do napojów.

(111) 299189
(220) 2016 11 30
(210) 464562
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, szary
(531) 02.09.01, 07.15.05, 14.03.01, 20.05.11, 26.01.02, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 bita śmietana, bulion, desery owo‑
cowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, flaki, galaretki jadal‑
ne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, galaretki, galarety mięsne,
gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa,
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gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mię‑
sa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], jaja w proszku, kompoty,
koncentraty bulionu, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji,
koncentraty rosołowe, konserwy mięsne, konserwy owocowe, kon‑
serwy rybne, konserwy z owocami, kostki do zup, krokiety, mielonki,
mieszanki do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia
do ciast, mięso konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku,
mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mro‑
żone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, nabiał i substy‑
tuty nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, owocowe nadzienia
do ciast, pasty do zup, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty
owocowe i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki ziemnia‑
czane, przetworzone produkty mięsne, puree ziemniaczane w prosz‑
ku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty mięsa, suszone
mięso, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], śmieta‑
na w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, wa‑
rzywa suszone, wiórki kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach,
zupy, żelatyna, 30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty
do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie sosów w proszku,
aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmieta‑
ny, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w prosz‑
ku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku,
ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe,
ciasto na ciasta i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki,
ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cu‑
kier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder,
cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria i mieszanki zawierające cy‑
korię, do wykorzystania jako substytuty kawy, cynamon [przyprawa],
czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki,
czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron,
dania na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe,
desery mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże instant,
drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze], glukoza do celów
kulinarnych, glukoza w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowe ciasto na placki, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia,
gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne wafle, ka‑
kao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa
liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, kon‑
centraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy [nadzienia], laski
wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania ciast, lukry, lody, lody spo‑
żywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron błyskawiczny,
marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy,
marynaty zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów spożyw‑
czych, mieszanki do ciast, mieszanki do oranżady w proszku, mieszan‑
ki do nadzienia [artykuły spożywcze], mieszanki na lukier, mięsne sosy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], mrożony
jogurt [lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu budyniowego
do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawiera‑
jące kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące,
pasty warzywne [sosy], pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne,
placki tortilla, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze,
polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka cze‑
koladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające maka‑
ron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty
aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków, prepa‑
raty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparo‑
wane mieszanki do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki do spo‑
rządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy],
przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe (sosy, mary‑
naty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku,
puddingi w proszku, rozpuszczalne kakao w proszku, ryż, płatki śnia‑
daniowe, płatki zbożowe, kasza, kasza gryczana, kasza perłowa, sernik,
słodkie dekoracje ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda
do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti, sos su‑
szony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy do ma‑
karonów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy
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na bazie owoców i warzyw, sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe,
sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sa‑
łatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy w proszku,
sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], suche
i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia,
wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wyroby cukier‑
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania napojów bez‑
alkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania napo‑
jów gazowanych, oranżada w proszku, soki, syropy do napojów.

(111) 299190
(220) 2016 11 30
(210) 464565
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASKAKUJ! SERNIK NA ZIMNO
oryginalny Z SEREM MASCARPONE NUMER 1 W POLSCE IDEALNE
DODATKI PROPOZYCJA PODANIA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, brązowy, jasnobrązowy,
jasnoniebieski, niebieski, granatowy, pomarańczowy, żółty,
zielony, ciemnoczerwony, szary
(531) 01.15.17, 05.07.08, 08.01.15, 11.01.01, 11.01.04, 11.03.05,
11.03.09, 11.03.20, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w prosz‑
ku, desery w proszku, proszki do wyrobu ciast, sernik, wyroby cukier‑
nicze, koncentraty deserów, kremy, pianki.
(111) 299191
(220) 2016 11 30
(210) 464566
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) BIOLANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BIOLANIC
(510), (511) 1 oleje-plastyfikatory do produkcji opon i kauczuku, kwa‑
sy tłuszczowe do celów przemysłowych, w tym do produkcji kauczu‑
ku i lateksu, oleje sosnowe do produkcji kauczuku, perfum, środków
do dezynsekcji i środków antyseptycznych oraz do flotacji pianowej,
rozpuszczalniki do celów przemysłowych, rozcieńczalniki do celów
przemysłowych, w tym mieszaniny węglowodorów terpenowych,
plastyfikatory do użytku w polimerach sztucznych i naturalnych, ak‑
tywatory chemiczne do kauczuku, środki chemiczne dla przemysłu,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, substancje do na‑
prawy dętek, dodatki chemiczne do olejów, preparaty do konserwacji
gumy i kauczuku, mastyksy do opon, masy do naprawy opon, zesta‑
wy składników do reperacji opon, katalizatory do użytku w produkcji
gumy i opon, dodatki chemiczne do przetwarzania gumy i opon, ży‑
wica do celów przemysłowych z wyjątkiem żywic sztucznych i synte‑
tycznych stosowanych do wytwarzania konglomeratów z materiałów
kamieniarskich lub litu, kauczuk i guma do celów przemysłowych,
2 kalafonia do celów przemysłowych, w tym do produkcji kauczuku
syntetycznego, opon, gumy technicznej oraz do zastosowania w prze‑
myśle papierniczym, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, 12 opony do po‑
jazdów mechanicznych, 17 kauczuk i guma nie ujęte w innych klasach,
guma do bieżnikowania opon, kauczuk i guma do celów przemysło‑
wych, 35 sprzedaż i dystrybucja: olejów-plastyfikatorów do produk‑
cji opon kauczuku, kwasów tłuszczowych do celów przemysłowych,
w tym do produkcji kauczuku lateksu, olejów sosnowych do produkcji
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kauczuku, perfum, środków do dezynsekcji środków antyseptycznych
oraz do flotacji pianowej, rozpuszczalników do celów przemysłowych,
rozcieńczalników do celów przemysłowych w tym mieszanin węglo‑
wodorów terpenowych, kalafonii do celów przemysłowych, w tym
do produkcji kauczuku syntetycznego, opon, gumy technicznej oraz
do zastosowania w przemyśle papierniczym, plastyfikatorów do użyt‑
ku w polimerach sztucznych i naturalnych, aktywatorów chemicznych
do kauczuku, środków chemicznych dla przemysłu, detergentów sto‑
sowanych w procesach produkcyjnych, substancji do naprawy dętek,
dodatków chemicznych do olejów, preparatów do konserwacji gumy
i kauczuku, mastyksów do opon, mas do naprawy opon, zestawów
składników do reperacji opon, katalizatorów do użytku w produkcji
gumy i opon, dodatków chemicznych do przetwarzania gumy i opon,
żywic do celów przemysłowych z wyjątkiem żywic sztucznych i syn‑
tetycznych stosowanych do wytwarzania konglomeratów z materia‑
łów kamieniarskich lub litu, sprzedaż i dystrybucja kauczuku i gumy
do celów przemysłowych, olejów i tłuszczów przemysłowych, opon
do pojazdów mechanicznych, kauczuku i gumy, gumy do bieżnikowa‑
nia opon, badania rynków w zakresie dystrybucji wszystkich wymie‑
nionych wyżej towarów oraz organizacja eksportu dotyczącego tych
towarów, 39 organizacja transportu oraz usług logistycznych dotyczą‑
cych olejów (plastyfikatorów) do produkcji opon i kauczuku, kwasów
tłuszczowych do celów przemysłowych, w tym do produkcji kauczuku
i lateksu, olejów sosnowych do produkcji kauczuku, perfum, środków
do dezynsekcji i środków antyseptycznych oraz do flotacji pianowej,
rozpuszczalników do celów przemysłowych, rozcieńczalników do ce‑
lów przemysłowych w tym mieszanin węglowodorów terpenowych,
kalafonii do celów przemysłowych, w tym do produkcji kauczuku
syntetycznego, opon, gumy technicznej oraz do zastosowania w prze‑
myśle papierniczym, plastryfikatorów do użytku w polimerach sztucz‑
nych i naturalnych, aktywatorów chemicznych do kauczuku, środków
chemicznych dla przemysłu, detergentów stosowanych w procesach
produkcyjnych, substancji do naprawy dętek, dodatków chemicznych
do olejów, preparatów do konserwacji gumy i kauczuku, mastyksów
do opon, mas do naprawy opon, zestawów składników do reperacji
opon, katalizatorów do użytku w produkcji gumy i opon, dodatków
chemicznych do przetwarzania gumy i opon, kauczuku i gumy do ce‑
lów przemysłowych, olejów i tłuszczów przemysłowych, opon do po‑
jazdów mechanicznych, kauczuku i gumy, gumy do bieżnikowania
opon, żywic do celów przemysłowych z wyjątkiem żywic sztucznych
i syntetycznych stosowanych do wytwarzania konglomeratów z mate‑
riałów kamieniarskich lub litu.

(111) 299192
(220) 2016 11 30
(210) 464568
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY BUDYŃ O SMAKU
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, beżowy,
ciemnobrązowy, różowy, szary
(531) 01.15.11, 08.01.19, 08.01.22, 11.03.01, 11.03.04, 26.01.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, bu‑
dyń w proszku, desery w proszku, gotowe desery [na bazie czekola‑
dy], gotowe desery [wyroby cukiernicze], krem budyniowy w prosz‑
ku, wyroby cukiernicze, budyń w proszku instant, budynie deserowe
typu instant, desery typu instant.

4472

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 299193
(220) 2016 11 30
(210) 464573
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI ADWOKACI SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) RK Legal
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
analizy rynkowe i badania rynku, audyt przedsiębiorstw, księgowość,
rachunkowość, wywiad gospodarczy, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, usługi menedżerskie dla sportowców, 36 usługi związane
z majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, usłu‑
gi ściągania wierzytelności, agencje ściągające należności, zarządzanie
aktywami wierzytelnościowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
funduszami sekurytyzacyjnymi, biura informacji kredytowej, bada‑
nie zdolności kredytowej, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, udzielanie informacji finansowych, ekspertyzy
do celów podatkowych, depozyty przedmiotów wartościowych, inwe‑
stycje kapitałowe, usługi powiernicze, 45 usługi prawne, alternatyw‑
ne rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażu, usługi mediacji, badania
prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo w sprawach bezpie‑
czeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
(111) 299194
(220) 2016 11 30
(210) 464587
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH, Bremen, DE.
(540) OBUDŹ MARZENIA
(510), (511) 30 kawa, ekstrakty kawy, substytuty kawy, kawa bezko‑
feinowa, herbata, napoje na bazie herbaty i kawy oraz kompozycje
do wytwarzania takich napojów, kawa mrożona, herbata mrożona,
kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz kompozycje do wy‑
twarzania takich napojów, cukier, słodziki naturalne.
(111) 299195
(220) 2016 11 30
(210) 464591
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KASPIAN
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(111) 299196
(220) 2016 11 30
(210) 464593
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PIERRO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
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(111) 299197
(220) 2016 11 30
(210) 464594
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PRESTINI
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 dekoracje świąteczne.
(111) 299198
(220) 2016 12 01
(210) 464633
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TECH AWARDS
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, zielony, jasnoniebieski, czerwony,
ciemnoczerwony, brązowy, fioletowy
(531) 24.17.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały drukowane, broszury,
kalendarze, katalogi, książki, materiały piśmienne i biurowe, mate‑
riały szkoleniowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, planowanie działalności reklamowej, bada‑
nie opinii publicznej, 41 publikowanie tekstów dotyczących nowych
technologii, publikacje elektroniczne on-line dotyczące nowych
technologii, organizowanie plebiscytów konkursów i loterii dotyczą‑
cych nowych technologii, prowadzenie imprez rozrywkowych.
(111) 299199
(220) 2016 12 01
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) UNICONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORGANZA MUSIC CLUB
(540)

(210) 464644

Kolor znaku: granatowy, jasnogranatowy, beżowy, czerwony
(531) 05.07.08, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi organizacji i uruchamiania sieci gastrono‑
micznych jako pomoc w działalności gospodarczej, usługi franszyzy
jako forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz jako forma
prowadzenia punktów gastronomicznych przez przedsiębiorców,
usługi w zakresie outsourcingu jako doradztwo handlowe, usługi re‑
krutacji personelu, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej, w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie zarządzania personelem, 41 koncerty muzyczne, organizowanie
koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne
na żywo, organizowanie koncertów muzycznych, rozrywka w po‑
staci koncertów, degustacje win [usługi rozrywkowe], nocne klu‑
by, usługi klubów nocnych, usługi klubów jako dyskotek, rozrywka
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z udziałem muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie
koncertów muzyki pop, organizowanie imprez muzycznych, organi‑
zacja rozrywek muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych,
występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, organi‑
zacja imprez rozrywkowych, imprezy taneczne, rozrywka w postaci
występów tanecznych, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi orga‑
nizowania i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, koncertów, 43 bary, bary przekąskowe, snack-bary, usługi
barowe, usługi barów piwnych, usługi barów z sokami, usługi bufe‑
tów w zakresie barów koktajlowych, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restau‑
racjach i barach, puby, serwowanie napojów alkoholowych, usługi
w zakresie pubów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne.

(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, bloczki bibułki papie‑
rosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, cygara, gilotynki
do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, sto‑
jaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek,
papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania papie‑
rosów, 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, ustniki papierosów, waporyzatory dla pa‑
laczy, woreczki na tytoń, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka
na zapałki, tytoń do żucia.

(111) 299200
(220) 2016 12 02
(210) 464665
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Ievospir
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.

(111) 299203
(220) 2016 08 24
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) SP energy drink
(540)

(111) 299201
(220) 2016 10 26
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) Soprano White
(540)

(210) 463190

(111) 299202
(220) 2016 10 26
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) CASUAL FILTER CIGARETTES
(540)

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24

(531) 01.15.21, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, na‑
poje energetyzujące zawierające kofeinę.
(111) 299204
(220) 2017 01 31
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, Londyn, GB.
(540) R REGINA KING SIZE FILTER
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, pa‑
pierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wod‑
nych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, bloczki bibułki papiero‑
sowej, bursztynowe ustniki do papierosów i cygar, cygara, gilotynki
do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, sto‑
jaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek,
papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
bibułka papierosowa, kieszonkowe przyrządy do skręcania papie‑
rosów, ustniki do papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki,
popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, środki aro‑
matyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojem‑
niki na papierosy, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki
papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiornicz‑
ki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka
na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.
(210) 463195

(210) 460674

(210) 466951

(531) 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 25.07.06, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy 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 do papierosów i cygar wykonane
z bursztynu, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki,
przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, filtry do papiero‑
sów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier higroskopijny do fa‑
jek, humidory, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy
tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów,
filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papie‑
rosów, 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, waporyzatory dla palaczy, woreczki na tytoń,
zbiorniczki z gazem do zapalniczek, pudełka na zapałki, zioła
do palenia, tytoń do żucia.
(111) 299205
(220) 2016 09 12
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) BIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ac/oc fitcasco

(210) 461315
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(540)

jemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących
tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, ta‑
bakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ust‑
niki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy,
woreczki na tytoń, zapalniczki-zbiorniczki z gazem, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń do żucia.

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 18.01.09, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, analizy kosztów, analizy
rynkowe, badania marketingowe, oferowanie w mediach zawierania
ubezpieczeń, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, informacja o działalności go‑
spodarczej, handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, uak‑
tualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, usługi porównywania cen, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama,
rynkowe badania, promocja i sprzedaż dla osób trzecich, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, telefoniczne udzielanie
informacji, reklama telewizyjna, wynajmowanie czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, wycena finansowa, usługi banko‑
we, usługi w zakresie nieruchomości, informacje finansowe, operacje
finansowe, usługi finansowe, informacje o ubezpieczeniach, makler‑
stwo ubezpieczeniowe, operacje bankowe, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, analizy finansowe, transakcje finansowe, ubezpieczenia,
usługi ubezpieczeniowe, wycena kosztów naprawy, ubezpieczenia
na życie, 45 badania prawne, doradztwo w sprawach bezpieczeń‑
stwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjono‑
wanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, programy komputerowe licencjonowania
usług prawnych.
(111) 299206
(220) 2016 11 08
(210) 463661
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) HUANG WEIHUA TOP-MAX, Łódź, PL.
(540) ALI
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, szczoteczki do rzęs, kleje do mocowa‑
nia rzęs, 8 pincety do rzęs.
(111) 299207
(220) 2017 01 30
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) INTERNATIONAL TOBACCO PLC, Londyn, GB.
(540) S SAMSARA
(540)
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(210) 466910

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, pa‑
pierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wod‑
nych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki
papierosowej, bursztyn-ustniki do papierosów i cygar, cygara, gilo‑
tynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek,
stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalni‑
czek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalni‑
czek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, papierosowa bibułka, bloczki
bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierośnice, po‑

(111) 299208
(220) 2017 02 13
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) VOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) VOLEN
(540)

(210) 467528

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.02, 26.03.11, 26.04.04,
26.04.09
(510), (511) 35 usługi zarządzania i administracji dotyczące pro‑
jektów w zakresie automatyki elektroenergetycznej, automatyki
przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektro‑
energetycznych, 37 montaż i rozruch układów pomiarowych i auto‑
matyki elektroenergetycznej, montaż urządzeń, sieci i instalacji elek‑
troenergetycznych przemysłowych i mieszkalnych, usługi budowy
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, w tym:
wykonawstwo przyłączy kablowych i napowietrznych do obiek‑
tów budowlanych, budowa stacji elektroenergetycznych, usługi
nadzoru nad pracami elektro montażowymi, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny w zakresie automatyki elektroenergetycznej, au‑
tomatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instalacji
elektroenergetycznych, 42 analizy w zakresie inżynierii technolo‑
gicznej, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych,
doradztwo techniczne w zakresie automatyki elektroenergetycznej,
automatyki przemysłowej, systemów sterowania i nadzoru, instala‑
cji elektroenergetycznych, przygotowywanie raportów związanych
z opracowaniami projektów technicznych do projektów automatyki
elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, systemów stero‑
wania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, badania projek‑
tów automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej,
systemów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych,
studium wykonalności technicznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie
automatyki elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej, syste‑
mów sterowania i nadzoru, instalacji elektroenergetycznych, usługi
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych,
usługi inżynieryjne związane z robotyką, konsultacje, doradztwo i in‑
formacje dotyczące usług informatycznych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych,
badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów
technicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do automatyzacji procesów przemysłowych.
(111) 299209
(220) 2017 02 16
(210) 467682
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) MERTZ AUTOTEILE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 amortyzatory pneumatyczne do maszyn, dystrybutory
pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, kompresory, mechanicz‑
ne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, młoty pneumatyczne,
narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia mechanicz‑
ne, narzędzia pneumatyczne, nożyce pneumatyczne, odciągi spalin,
pistolety natryskowe pneumatyczne, pneumatyczne regulatory pro‑
cesów, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urządzenia
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do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], pneumatyczne urzą‑
dzenia podnoszące [maszyny], pneumatyczne urządzenia uruchamia‑
jące, podnośniki pneumatyczne, pompy pneumatyczne, przemysłowe
narzędzia pneumatyczne, przenośne narzędzia pneumatyczne, sprzęt
do obsługi płynów eksploatacyjnych, sprzęt olejowo smarny, śrubokrę‑
ty pneumatyczne, świdry pneumatyczne, transportery pneumatyczne,
urządzenia do obsługi ogumienia, wiertarki pneumatyczne, wiertła
pneumatyczne, wyciągarki pneumatyczne, wyważarki kół pojazdów
i wałów elementów pojazdów, klucze: udarowe, zapadkowe, zaciskają‑
ce, maszynowe, nasadkowe, klucze o napędzie elektrycznym, urządze‑
nia do naprawy pojazdów, 12 części dla pojazdów służących do poru‑
szania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe i akcesoria
samochodowe zawarte w klasie 12, silniki do pojazdów, felgi aluminio‑
we, wycieraczki do szyb pojazdów, urządzenia elektroniczne chronią‑
ce pojazdy przed kradzieżą, wózki narzędziowe, 35 organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza związane z tematyką
motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie
do kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów
samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów, usługi administro‑
wania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warszta‑
towego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi analizy
i doradztwa związane z ekonomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe
i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, usługi doradztwa
ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych programów
do elektronicznego przetwarzania danych i numerów artykułów czę‑
ści samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa
ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie
eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi marketin‑
gowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi pośred‑
nictwa w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży sa‑
mochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi
reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich towarów z bran‑
ży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego i hurtowego towarów
z branży samochodowej, usługi handlu detalicznego świadczone przez
audycje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odnie‑
sieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowe‑
go świadczone przez Internet w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych i uży‑
wanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samocho‑
dowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone
przez Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom oglą‑
du i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom
nabycia tych towarów w zakresie zestawiania różnych typów: samo‑
chodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi.

(510), (511) 29 mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleka
z nasion konopi smakowe, mleka z nasion konopi o smaku owoco‑
wym, napój z nasion konopi, napoje z nasion konopi smakowe, na‑
poje z nasion konopi o smaku owocowym.

(111) 299210
(220) 2017 03 24
(210) 469438
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) RUMIX PRO SOYA Mleczko konopne
(540)

(111) 299214
(220) 2016 12 02
(210) 464671
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vectis-MG
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do sto‑
sowania w przemyśle budowlanym, spoiwa cementowe, spoiwa jako
domieszki do zaczynu cementowego, 17 izolacja do celów budow‑
lanych, materiały uszczelniające i izolacyjne, membrany uszczel‑
niające niemetalowe, mieszaniny uszczelniające do zatrzymywania
wycieków ze zbiorników z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 bloki
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, materiały budowla‑
ne (nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane ze sztucz‑
nego kamienia, mieszanki cementowe, ścianki szczelne niemetalowe,
zaprawy budowlane, 37 budownictwo, budownictwo wodno-lądo‑

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, biały, zielony, kremowy,
ciemnokremowy
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15

(111) 299211
(220) 2017 03 24
(210) 469442
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) BiotoEko Amarantur Paprykarz warzywny
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, ciemnozielony,
zielony, różowy, brązowy, jasnożółty
(531) 05.05.19, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny z dodat‑
kiem szarłatu wyniosłego, paprykarze warzywne smakowe, pasta
warzywna, pasta warzywna z dodatkiem szarłatu wyniosłego, pasty
warzywne smakowe.
(111) 299212
(220) 2017 03 29
(210) 469708
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 02
(732) ZUMBRZYCKI ADAM NENUTEC POLSKA, Warszawa, PL.
(540) NENUTEC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do ratowania życia, urządzenia
dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy naukowe, że‑
glarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, aparatura i urządze‑
nia do przewodzenia, przełączania energii elektrycznej, transforma‑
tory, akumulatory, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urzą‑
dzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, dyski magnetyczne, płyty CD, DVD
i inne nośniki zapisu cyfrowego, mechanizmy na monety do automa‑
tów sprzedających, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące mo‑
nety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie
komputerowe, gaśnice.
(111) 299213
(220) 2016 12 02
(210) 464666
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) dezamigren
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów Ieczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce‑
lów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
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we, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], inżynieria wodno-lą‑
dowa w zakresie nawadniania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie
zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów wodą
powodziową, 42 inżynieria wodno-lądowa, projektowanie prac in‑
żynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą
powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania
zalewaniu terenów wodą powodziową.

(111) 299215
(220) 2016 12 02
(210) 464672
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STRADA
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 19 beton,
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do napra‑
wy dróg, materiały budowlane nie z metalu, materiały budowlane
i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
mieszanki cementowe, zaprawy budowlane, 37 betonowanie, bu‑
downictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzy‑
kiwanie zaczynu cementowego.
(111) 299216
(220) 2016 12 02
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) 12 Voltaren MAX Rozruszaj Stawy
(540)

(210) 464675

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 299217
(220) 2016 12 02
(210) 464677
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) CISZEWSKI PIOTR, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) ekobieca
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za po‑
średnictwem sieci Internet w związku z produktami perfumeryjny‑
mi, produktami kosmetycznymi, produktami do wizażu, akcesoriami
do makijażu, kosmetycznymi środkami upiększającymi, środkami
higieny osobistej, artykułami drogeryjnymi.
(111) 299218
(220) 2016 12 02
(210) 464680
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EKOBET CEMENTY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 05.03.14, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do sto‑
sowania w przemyśle budowlanym, chemiczny zaczyn cemento‑
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wy uszczelniający do użytku w przemyśle budowlanym, dodatki
do betonu, spoiwa cementowe, spoiwa jako domieszki do zaczynu
cementowego, 17 izolacja do celów budowlanych, materiały uszczel‑
niające i izolacyjne, membrany uszczelniające niemetalowe, mie‑
szaniny uszczelniające do zatrzymywania wycieków ze zbiorników
z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 belki betonowe, beton, beton
na pomniki, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie in‑
żynierii lądowej, betonowe elementy brukowe, betonowe elemen‑
ty budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, betonowe poidła dla ptaków, betonowe
rury, betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane
z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane elementy z betonu,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztuczny‑
mi i włóknem szklanym, materiały do budowy i pokryć dróg, mate‑
riały wiążące do naprawy dróg, drogowe bariery ochronne z beto‑
nu, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki
z betonu, figury z betonu, gotowe betonowe elementy budowlane,
kamienie brukowe betonowe, kanały odwadniające [drenażowe kon‑
strukcje betonowe], kostki brukowe betonowe, kratki burzowe [dre‑
nażowe konstrukcje betonowe], kruszywa wykorzystywane do przy‑
gotowywania betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne nie‑
metalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowla‑
ne ze sztucznego kamienia, materiały kruszywowe do stosowania
w betonie, mieszanki cementowe, panele betonowe, płyty betono‑
we, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe,
pomniki betonowe, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, słupy beto‑
nowe, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, statuy
z betonu, ścianki szczelne niemetalowe, ściany betonowe, ściany be‑
tonowe do celów budowlanych, wykończenia betonowe z fakturą,
zaprawy budowlane, 37 betonowanie, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inży‑
nierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budownictwo, bu‑
downictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, pompowanie
betonu, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie
zaczynu cementowego, uszczelnianie betonu, inżynieria wodno-lą‑
dowa w zakresie nawadniania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie
zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów wodą
powodziową, wzmacnianie fundamentów zaczynem cementowym,
wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym, wzmacnianie tuneli
zaczynem cementowym, 42 inżynieria wodno-lądowa, projekto‑
wanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom,
projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu
budynków wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych
do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową.

(111) 299219
(220) 2016 12 02
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) KONOPCZYŃSKA DOMINIKA, Warszawa, PL.
(540) granatovo
(540)

(210) 464681

Kolor znaku: granatowy, różowy, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 299220
(220) 2016 12 02
(210) 464685
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) AGRO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) AGRO-Market24
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 02.09.16, 05.03.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem Internetu, usługi po‑
średnictwa w handlu, usługi związane z prowadzeniem platformy
handlowej w formie internetowej giełdy produktów rolnych, w tym
owoców, warzyw, grzybów, zbóż, roślin, ziaren, ziół, umożliwianie
publikowania ofert i ogłoszeń osobom trzecim na portalu interneto‑
wym.
(111) 299221
(220) 2016 12 02
(210) 464686
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) MEDHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) medhub
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.08
(510), (511) 9 komputery stacjonarne i przenośne, maszyny liczące,
sprzęt przetwarzający dane, drukarki i inne urządzenia drukujące
zawarte w tej klasie, kompletne panele wizyjne oraz ich elementy,
stacje dysków optycznych, magnetyczne nośniki danych, płyty (dys‑
ki) z nagraniami, dyskietki, dyski CD, dyski twarde, karty sieciowe,
moduły pamięci, oprogramowanie komputerowe, osprzęt sieciowy,
41 nauczanie i kształcenie w szczególności organizowanie szkoleń
dotyczących systemów i sieci komputerowych, oprogramowania
oraz sprzętu komputerowego, informacja o powyższych usługach,
42 projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego,
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzające‑
go dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych,
programowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie opro‑
gramowania komputerowego, techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, archiwizacja elektronicznych baz danych, usłu‑
gi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, informacja
o powyższych usługach, pośrednictwo w zakresie: projektowania,
ekspertyz i rozwoju sprzętu komputerowego, oprogramowania, sie‑
ci komputerowych, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania, sieci komputerowych, programowania kompu‑
terów, aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielania
oprogramowania komputerowego.
(111) 299222
(220) 2016 12 02
(210) 464694
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 23
(732) MARSZALIK-KRASZEWSKA ANNA MARKETNOVA,
Warszawa, PL.
(540) SilverWave
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania rynku, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, marketing, opi‑
nie, sondaże, prognozy ekonomiczne, reklama, reklama billboardo‑
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy te‑
lewizyjne, analizy rynku, rynkowe badania, statystyczne zestawienia,
edycja tekstów, reklama telewizyjna, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością

4477

gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia
statystyczne, 41 edukacja, edukacja [nauczanie], instruktaże, organi‑
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], publikowanie
książek, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia] .

(111) 299223
(220) 2016 12 02
(210) 464700
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) SZTAJGLI MARCIN, PRZYBYLSKI ROBERT MOTONATION
SPÓŁKA CYWILNA, Kamionki, PL.
(540) MOTONATION
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22, 26.13.25
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed wypadkami, rękawice
do ochrony przed wypadkami i ogniem, fartuchy i kombinezony
jako odzież chroniąca przed wypadkami, ochronne obuwie zabez‑
pieczające przed wypadkami i ogniem, osłony zabezpieczające
twarze motocyklistów, kaski ochronne, okulary ochronne, ręka‑
wice do ochrony przed wypadkami, bielizna do ochrony osobistej
przeciw wypadkom, odzież do ratowani życia, kombinezony i kurt‑
ki motocyklowe chroniące przed wypadkami, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna, rękawice, paski do odzieży oraz odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, rękawice, paski do odzieży dla
motocyklistów, automobilistów, sportowców, odzież ochronna,
odzież wodoodporna, odzież chroniąca przed zimnem i wiatrem,
kombinezony i kurtki motocyklowe, odzieżowe artykuły sporto‑
we i gimnastyczne, 35 eksport, import, reklama i zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów branży odzieżowo sporto‑
wej w tym odzieży ochronnej oraz wszelkich towarów dla motocy‑
klistów, automobilistów i kierowców wszelkich pojazdów jak rów‑
nież artykułów, narzędzi i urządzeń do ochrony osobistej i przeciw
wypadkom pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo
lub detalicznie kupować w dużym sklepie wielobranżowym lub su‑
permarkecie, składzie fabrycznym, celnym lub outsourcingowym,
w ofercie bezpośredniej i sprzedaży internetowej, organizowanie
pokazów i wystaw handlowych, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, reprezentowanie interesów osób trzecich, zwłaszcza w zakre‑
sie zawierania kontraktów i wprowadzania na rynek określonych
towarów, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadze‑
nia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy fran‑
chisingowej.
(111) 299224
(220) 2016 12 02
(210) 464701
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BUNI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię‑
sa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowane na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 299225
(151) 2017 05 15

(220) 2016 12 02
(441) 2017 01 23

(210) 464702
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(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BASIEŃKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 299226
(220) 2016 12 02
(210) 464703
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BAŚKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa .
(111) 299227
(220) 2016 12 02
(210) 464704
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BAŚKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa.
(111) 299228
(220) 2016 12 02
(210) 464705
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BASI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie
mięsa, zupy na bazie mięsa .
(111) 299229
(220) 2016 12 05
(210) 464714
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 30
(732) WENDOŁOWSKI GRZEGORZ, Kowal, PL.
(540) awen
(510), (511) 16 materiały drukowane, czasopisma, dzienniki, gazety,
książki, notatniki, broszury, 35 aukcje publiczne, aukcje interneto‑
we, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach
komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych usługi rekla‑
mowe, usługi promocyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, re‑
klama on-line, rozsyłanie materiałów reklamowych drogą pocztową,
udoskonalanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, pisanie i publikacja tekstów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym w Internecie i in‑
nych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, po‑
kazy towarów, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi zarządzania reklamą, organizowanie
wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, usługi
agencji reklamowych, usługi public relations, sondaż opinii publicz‑
nej, badania i analizy marketingowe, usługi biurowe, zarządzanie
w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności
gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej,
informacja gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej, admi‑
nistrowanie komercyjne w zakresie licencjonowania towarów/usług
dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się
do działalności gospodarczej, rachunkowość, księgowość, usługi
w zakresie fakturowania, sporządzanie zestawień statystycznych,
kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
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nych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, ko‑
piowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi
agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży de‑
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu
towarów z następujących branż: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa,
rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemiczne‑
go, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycz‑
nego, dietetyki, weterynarii i medycyny, przemysłu samochodo‑
wego, elektroniki, telekomunikacji, komputerów, mebli, tekstyliów,
odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, napojów alkoholowych,
przemysłu tytoniowego, elektrycznych i elektronicznych urządzeń
gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu,
artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów
dla zwierząt, edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji i turystyki, obsługa
zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopa‑
trywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów
on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów,
usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen,
usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług,
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośred‑
nictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lo‑
jalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, 36 operacje bankowe i finansowe, doko‑
nywanie rozliczeń i płatności, w rym za pomocą Internetu, obsługa
internetowych instrumentów płatniczych, obsługa kart płatniczych
poprzez sieć komputerową, operacje rozrachunkowości, pośred‑
nictwo finansowe, prowadzenie usługowe rozliczeń transakcji osób
trzecich, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finan‑
sowych, usługi związane z dokonywaniem płatności przez Internet,
usługi związane z przekazywaniem płatności dokonywanych z góry
za usługi, energię i towary, 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja
danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci
komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami
lub przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo
transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomości, usługi
telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line
blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłosze‑
niowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomię‑
dzy użytkownikami, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line
gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć
dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne,
fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on-line umożli‑
wiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie na serwer
ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony interne‑
towej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, trans‑
misje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informacji, obrazów,
nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania
programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych
i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali
internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, in‑
formacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 42 administrowanie stronami komputerowymi ( sieciowymi
), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób, trzecich informatycz‑
nych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, two‑
rzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja
oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, uak‑
tualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie
i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowego, projektowa‑
nie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron interne‑
towych dla osób trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów
płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego trans‑
feru funduszy, projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji
użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu
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programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monito‑
rowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Interne‑
cie, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienio‑
nych usług.

(111) 299230
(220) 2016 12 05
(210) 464716
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot, CH.
(540) ROAD READY
(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneumatycz‑
nych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienice
do pojazdów gąsienicowych.
(111) 299231
(220) 2016 12 05
(210) 464728
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) MOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) MOL
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.13.23
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy kom‑
puterowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, komputery,
komputery przenośne [podręczne], sprzęt peryferyjny do kompu‑
terów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów
kreskowych, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], urządzenia do przetwarzania danych, 16 broszury,
podręczniki [książki], zakładki do książek, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama, reklama korespondencyj‑
na, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputero‑
wych bazach danych, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości, udostępnianie fo‑
rów internetowych online, transmisja plików cyfrowych, 41 usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadze‑
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 aktualizowanie opro‑
gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, insta‑
lacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i progra‑
mów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], powielanie
programów komputerowych, hosting serwerów, hosting stron in‑
ternetowych, programowanie komputerów, chmura obliczeniowa,
odzyskiwanie danych komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, 45 licencjonowanie oprogramowania kompute‑
rowego, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi serwisów
społecznościowych online.
(111) 299232
(220) 2016 12 05
(210) 464729
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) BASIA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolni‑
czych i ich mieszanki.
(111) 299233
(151) 2017 05 24

(220) 2016 12 05
(441) 2017 02 06

(210) 464730
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(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) KRÓWKA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolni‑
czych i ich mieszanki.
(111) 299234
(220) 2016 12 05
(210) 464734
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) TURLEJSKA KAROLINA, Poznań, PL.
(540) Very Berry
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe
usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi
hotelowe dla uprzywiIejowanych klientów.
(111) 299235
(220) 2016 12 05
(210) 464735
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU METALAMI PEHAMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PEHAMET
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, granatowy
(531) 15.09.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 biały metal, brąz, chrom, miedź, nikiel i ich stopy, bu‑
dowlane materiały metalowe, przenośne i stałe konstrukcje metalo‑
we, przewody nieelektryczne, druty, liny i taśmy z metali nieszlachet‑
nych, drobne wyroby żelazne, drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, rudy, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, metale szlachetne,
nieprzetworzone lub pół przetworzone, platyna, srebro, nieprzetwo‑
rzone lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachet‑
nych, złoto, nieprzetworzone lub kute, 35 badania marketingowe,
badania rynku, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej i handlowej: doradztwa w organizowaniu,
prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi organizowania wystaw i targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych towarów takich
jak: biały metal, brąz, chrom, miedź, nikiel i stopy, budowlane mate‑
riały metalowe, przenośne i stałe konstrukcje metalowe, przewody
nieelektryczne, druty, liny i taśmy z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
rudy, biżuteria i wyroby jubilerskie, metale szlachetne, nieprzetwo‑
rzone lub pół przetworzone, platyna, srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto,
nieprzetworzone lub kute, umożliwiające klientom zapoznanie się
z nimi w dogodny sposób i ich nabywanie również przez Internet,
reklama oraz jej prowadzenie za pomocą sieci komputerowej, rekla‑
ma zgłoszeniowa, 40 chromowanie, cynowanie, frezowanie, grawe‑
rowanie, heblowanie, informacje o obróbce materiałów, kowalstwo,
lutowanie, niklowanie, obróbka drewna i metali, odlewanie metali,
piaskowanie, powlekanie galwaniczne, sortowanie odpadów i mate‑
riałów nadających się do recyklingu, szlifowanie, recykling odpadów
i materiałów, usługi spawalnicze, wytwarzanie energii.
(111) 299236
(220) 2016 12 05
(210) 464736
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 23
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) trizer
(510), (511) 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki,
stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, koszulki i spodenki gimna‑
styczne, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki
z daszkiem, skarpety, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napo‑
je na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, napoje
na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, napoje, 35 in‑
formacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające
ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i in‑
ternetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi,
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prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności go‑
spodarczej, 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 rekla‑
mowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, publikowanie tekstów sponsorowanych.

(111) 299237
(220) 2016 12 05
(210) 464747
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) MOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) PATRON zaprojektowany z precyzją
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny
(531) 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy kom‑
puterowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, komputery, kom‑
putery przenośne [podręczne], sprzęt peryferyjny do komputerów,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
urządzenia do przetwarzania danych, 16 broszury, podręczniki [książ‑
ki], zakładki do książek, materiały drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 aktualizacja i utrzymywa‑
nie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama
pocztowa, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, re‑
klama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, 38 wspomagane komputero‑
wo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości, udo‑
stępnianie forów internetowych online, transmisja plików cyfrowych,
41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 aktualizowanie oprogra‑
mowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych i programów komputerowych
[inna niż konwersja fizyczna], powielanie programów komputerowych,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, programowanie kom‑
puterów, chmura obliczeniowa, odzyskiwanie danych komputero‑
wych, przechowywanie danych elektronicznych, 45 licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności intelek‑
tualnej, usługi serwisów społecznościowych online.
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(111) 299240
(220) 2016 12 05
(210) 464762
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL.
(540) X-tract
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299241
(220) 2016 07 01
(210) 458505
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 01
(732) SOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MINIFRUTI
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 29 przekąski na bazie owoców, owo‑
cowe (chipsy), 30 cukierki, słodycze, chipsy.
(111) 299242
(220) 2016 10 04
(210) 462302
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) SOPLICA Staropolska GŁOGOWA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, pomarańczowy, jasnobrązowy, biały,
ciemnoszary, ciemnobrązowy, czarny, ciemnoczerwony, złoty,
czerwony
(531) 07.01.01, 05.03.20, 24.03.07, 26.11.08, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299243
(220) 2016 10 04
(210) 462304
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) SOPLICA Staropolska ORYGINALNA
(540)

(111) 299238
(220) 2016 12 05
(210) 464756
(151) 2017 05 19
(441) 2017 01 30
(732) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WakeUp!
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi.
(111) 299239
(220) 2016 12 05
(210) 464761
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 23
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) ProbioVit
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym probiotyki, mikro‑
organizmy i substancje mikrobiologiczne dla celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety z wi‑
taminami i minerałami.

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały, ciemnoszary, ciemnozielony,
czarny, czerwony, jasnobrązowy, jansozielony, jasnożółty, złoty,
zielony
(531) 07.01.01, 07.15.05, 19.01.05, 24.03.07, 25.01.15, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 299244
(220) 2016 11 21
(210) 464148
(151) 2017 05 26
(441) 2017 01 23
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
(540) ŻUBRÓWKA Piękny & Bestia CYDR & ŻUBRÓWKA
(540)
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(732) MIĘDZYBRODZKI RAFAŁ INTERBEARD, Kraków, PL.
(540) CENTRUM FOTELIKÓW
(540)

Kolor znaku: grafitowy, czerwony
(531) 02.05.17, 02.05.23, 02.05.27, 12.01.01, 12.01.09, 01.01.05,
01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, sie‑
dzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bez‑
pieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane do ro‑
werów, wózki dziecięce głębokie, spacerowe wózki dziecięce i budki
do tych wózków, pokrycia wózków dziecięcych, w tym spacerowych.
Kolor znaku: ciemnozielony, czarny, szary, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.07.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299245
(220) 2016 12 05
(210) 464767
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 23
(732) HOJOŁ DARIUSZ DMS ARCHIVER, Chrzanów, PL.
(540) Pewexelektro
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury do lamp, klosze do lamp [kominki], kolorowe
światełka do dekoracji świątecznych, lampki elektryczne na choinki,
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpie‑
czeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafioletowe nie do celów me‑
dycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetle‑
niowe, oprawki do lamp elektrycznych, reflektory do lamp, światła
sufitowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumi‑
nescencyjnych [LED], urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyciągi
wentylacyjne, żarniki do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe,
żarówki oświetleniowe, żyrandole .
(111) 299246
(220) 2016 12 05
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 23
(732) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORT24.pl
(540)

(220) 2016 12 05
(441) 2017 01 09

(111) 299249
(220) 2016 12 05
(210) 464773
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) WIZNER LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE BAWI, Białystok, PL.
(540) BAWI
(540)

(210) 464769

Kolor znaku: czerwony
(531) 23.03.02, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, informacja o skła‑
dowaniu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wynajmowanie miejsc parkingowych.
(111) 299247
(151) 2017 04 26

(111) 299248
(220) 2016 12 05
(210) 464772
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) FOOX
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do na‑
grywania dźwięku i obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku,
danych lub obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
do reprodukcji obrazów, elektryczne urządzenia przełączające, elek‑
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektroniczne przyrządy
sterujące, transformatory elektryczne, obudowy urządzeń elektrycz‑
nych, obudowy przyrządów elektrycznych, baterie elektryczne, ba‑
terie, baterie do telefonów komórkowych, części i akcesoria do urzą‑
dzeń komunikacyjnych, zestawy słuchawkowe, kable połączeniowe,
urządzenia do ładowania baterii, ładowarki, ładowarki do telefonów
komórkowych, nośniki do przechowywania danych, urządzenia pa‑
mięci, myszka komputerowa, klawiatury komputerowe, mikrofon,
słuchawki, podzespoły elektroniczne, optyczne, wyświetlacze, złącz‑
ki, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], optyczne nośni‑
ki danych, płyty dvd, płyty kompaktowe, kasety, skórzane etui na te‑
lefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub z imitacji skóry, etui na płyty kompaktowe, pokrowce ochronne
na telefony komórkowe.

(210) 464770

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, magnetyczne nośniki infor‑
macji, optyczne nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe,
nagrane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, progra‑
my komputerowe-software ładowalny, programy sterujące kom‑
puterowe, nagrane, sprzęt komputerowy, komputery, komputery
przenośne, monitory-hardware komputerowy, 16 artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, papier, segregatory-artykuły biurowe, teczki, sko‑
roszyty-artykuły biurowe, 39 dostarczanie towarów-zaopatrzenie,
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, instalacje oprogramowania kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie sys‑
temów komputerowych, konserwacja oprogramowania kompute‑
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu‑
terowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
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(111) 299250
(220) 2016 12 05
(210) 464776
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) SENIOR APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SENIOR APARTMENTS
(540)

Kolor znaku: jsnozielony, szary
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia zdrowia i ćwiczenia fizyczne,
43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, wynajmo‑
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 44 świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka pielęgniarska, sanatoria.
(111) 299251
(220) 2016 12 05
(210) 464777
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) ABADON REAL ESTATE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi
instalacyjne, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa‑
nia komputerowego.
(111) 299252
(220) 2016 12 05
(210) 464780
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) LASEK MARTA, Górna Wieś, PL.
(540) DIGIVET
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwie‑
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z. paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, 44 chirurgia weterynaryjna, wetery‑
naryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, wypo‑
życzanie instrumentów weterynaryjnych, usługi weterynaryjne
i rolnicze, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, udzielanie infor‑
macji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, spe‑
cjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceu‑
tycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośred‑
nictwem Internetu.
(111) 299253
(220) 2016 12 05
(210) 464782
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) KARCZEWSKI JACEK DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE, Warszawa, PL.
(540) DECYZJE FINANSOWE
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, biznesowe usługi doradcze i kon‑
sultacyjne, usługi w zakresie strategii biznesowych, pomoc, usługi
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usłu‑
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością han‑
dlową, usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, usługi
doradcze związane z transakcjami handlowymi, pomoc, usługi do‑
radcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, badania rynku i analizy biznesowe, statystyczne badania
rynkowe, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej,
opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych
dotyczących handlu i działalności gospodarczej, analizy biznesowe
rynków, usługi public relations, doradztwo w zakresie public rela‑
tions, wyceny handlowe, wyceny dotyczące zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą w przedsiębiorstwach, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie księgowości i rachun‑
kowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez
dostęp do komputerowych baz danych, usługi doradcze związane
z przetwarzaniem danych, publikowanie tekstów reklamowych, wy‑
dawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, broszur drukowanych], usługi w zakresie czynności
biurowych, 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwesty‑
cyjne, doradztwo finansowe, doradztwo dotyczące pożyczek, do‑
radztwo dotyczące kredytów, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi
doradztwa emerytalnego, doradztwo w zakresie nieruchomości, do‑
radztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
inwestycji kapitałowych, doradztwo w sprawach papierów warto‑
ściowych, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi
doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradztwa finanso‑
wego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie strategii
finansowych, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi do‑
radztwa finansowego związane z niewypłacalnością, usługi oceny
ryzyka finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
finansowym, wyceny i analizy finansowe, oceny i wyceny finansowe,
wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, usługi w zakresie
wyceny finansowej .
(111) 299254
(220) 2016 12 05
(210) 464784
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA, Opole, PL.
(540) explomet HIGH-ENERGY TECHNIQUES WORKS EXPLOSIVE
CLADOING OF METALS
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszay, pomarańczowy, biały, ciemnoszary,
jasnobrązowy
(531) 26.13.25, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 platerowane stalowe blachy i arkusze, stal platerowa‑
na, 40 platerowanie, platerowanie powierzchni, platerowanie strony
zewnętrznej i wewnętrznej rur i przewodów rurowych z metalu.
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(111) 299255
(220) 2016 12 05
(210) 464785
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL-DĘBICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, PL.
(540) dębica
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 01.15.17, 26.01.10, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.02,
29.01.13, 06.01.04
(510), (511) 11 urządzenia chłodnicze, 16 dokumentacja techniczna.
(111) 299256
(220) 2016 12 05
(210) 464786
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) ZAGOŻDŻON JAROSŁAW AUTO-GAZ CENTRUM, Radom, PL.
(540) AG AG CENTRUM
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwo gazowe, 6 pojemniki na paliwo płynne metalo‑
we, 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, wtryskiwacze do silni‑
ków, filtry jako części maszyn lub silników, formy jako części maszyn,
9 czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, materiały na przewody
instalacji elektrycznych, programy komputerowe, software łado‑
walny, programy komputerowe nagrane, 11 generatory do insta‑
lacji gazu, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów
gazowych, 12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, sil‑
niki napędowe do pojazdów lądowych, korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, usługi prowadzenia prac biurowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki,
reklama telewizyjna, reklama billboardowa, radiowa, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, 42 badania techniczne.
(111) 299257
(220) 2016 12 06
(210) 464812
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) UPL EUROPE LTD, Warrington, GB.
(540) MANCOLAXYL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic‑
twa, nawozy, dodatki chemiczne do pestycydów, herbicydów, środ‑
ków owadobójczych, środków grzybobójczych, produkty chemiczne
stosowane w leczeniu chorób roślin, 5 pestycydy, herbicydy, insekty‑
cydy, fungicydy, środki do niszczenia szkodników, chwastów, robac‑
twa.
(111) 299258
(220) 2016 12 06
(210) 464813
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów, PL.
(540) PIERROT
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 01.15.15, 05.05.20, 05.05.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, udostępnianie informacji o produktach konsu‑
menckich dotyczących żywności i napojów, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
bezalkoholowymi, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów
bezalkoholowych, usługi w zakresie sprzedaży napojów oraz pro‑
duktów spożywczych za pośrednictwem sieci franczyzowej, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w komercja‑
lizacji produktów, prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, pomoc w zarządzaniu bizneso‑
wym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa bizne‑
sowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 39 usługi dystrybucyjne
dotyczące napojów, usługi dostawy napojów i produktów spożyw‑
czych, dostawa butelkowanej wody do domów i biur, dostawa żyw‑
ności i napojów przygotowanych do spożycia, usługi transportowe
w zakresie napojów i produktów spożywczych, 43 zapewnienie
napojów i żywności w bistrach, restauracjach i stołówkach, usługi
kateringowe obejmujące napoje i żywność dla potrzeb biur, firm, do‑
mów i instytucji, usługi dostawy napojów do biur i domów, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
wypożyczanie automatów do napojów, usługi w zakresie dostarcza‑
nia napojów, dostarczanie napojów i żywności za pośrednictwem
furgonetek.

(111) 299259
(220) 2016 12 06
(210) 464814
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów, PL.
(540) PIERROT DOSTAWY
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, biały, czerwony
(531) 01.15.15, 05.05.19, 05.03.11, 05.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody źró‑
dlane, woda, woda sodowa, woda stołowa, woda gazowana, gazowa‑
ne napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie owoców
lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nek‑
tary owocowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje], sok jabłkowy,
napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 35 usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa‑
ratami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej za pomocą global‑
nych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi,
usługi reklamowe w zakresie promocji napojów bezalkoholowych,
usługi w zakresie sprzedaży napojów oraz produktów spożywczych
za pośrednictwem sieci franczyzowej, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w komercjalizacji produktów,
prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, pomoc w zakresie działal‑
ności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, 39 usługi dystrybucyjne dotyczące napo‑
jów, usługi dostawy napojów i produktów spożywczych, dostawa
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butelkowanej wody do domów i biur, dostawa żywności i napojów
przygotowanych do spożycia, usługi transportowe w zakresie napo‑
jów i produktów spożywczych, 43 zapewnienie napojów i żywności
w bistrach, restauracjach i stołówkach, usługi kateringowe obejmują‑
ce napoje i żywność dla potrzeb biur, firm, domów i instytucji, usługi
dostawy napojów do biur i domów, usługi doradcze w dziedzinie ka‑
teringu obejmującego żywność i napoje, wypożyczanie automatów
do napojów, usługi w zakresie dostarczania napojów, dostarczanie
napojów i żywności za pośrednictwem furgonetek.

(111) 299260
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) DWORZYŃSKI IRENEUSZ, Miłoszyce, PL.
(540) Stragan zdrowia.pl
(540)

(210) 464845

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostar‑
czanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni‑
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży de‑
talicznej w zakresie żywności, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów kosmetycznych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie produktów kosmetycznych,
44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
(111) 299261
(220) 2016 12 07
(210) 464848
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) FiNaNSiAki
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, zielony, brązowy, czarny
(531) 02.07.12, 02.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
(111) 299262
(220) 2016 12 07
(210) 464852
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) ALLNUTRITION
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy die‑
ty, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za‑
wierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzo‑
ne głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje
mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suple‑
menty diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
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tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające
odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty’ po‑
budzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki po‑
siłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki,
bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchła‑
niająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki
i czapeczki sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony,
komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje,
mieszanki kakaowe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z ka‑
kao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napo‑
je na bazie kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao,
rozpuszczalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty
do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiast‑
ki tych towarów, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty
z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty‑
kułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk‑
tami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple‑
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czekoladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo‑
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego.

(111) 299263
(220) 2016 12 07
(210) 464863
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Neurostat
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 299264
(220) 2016 12 07
(210) 464864
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) FITMICHA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośred‑
nictwem Internetu w związku z artykułami sportowymi, produktami
dietetycznymi, suplementami diety, z produktami dietetycznymi,
z artykułami sportowymi, z napojami bezalkoholowymi, ze środka‑
mi spożywczymi, z odzieżą, z czekoladą, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, 43 usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami I transportem (catering), usługi mobilnych restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi w zakresie restauracji [brasserie], bary, bary
przekąskowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(111) 299265
(220) 2016 12 07
(210) 464866
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ GANGSTER WORLD
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.

(111) 299266
(220) 2016 12 07
(210) 464868
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) berserk ekipa
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple‑
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi: suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, su‑
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użyt‑
ku dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z mine‑
rałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze
napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne do‑
datki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki
dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze spe‑
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki wi‑
taminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające ape‑
tyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawie‑
rające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany
na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszul‑
ki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje,
mieszanki kakaowe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty
z kakao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao, żywność na ba‑
zie kakao, rozpuszczalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie
kakao, pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao do pro‑
duktów cukierniczych, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napo‑
jów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, 32 napoje dla sportowców, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z cze‑
koladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usłu‑
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce‑
lów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu pro‑
mowanie handlu elektronicznego.
(111) 299267
(220) 2016 12 07
(210) 464873
(151) 2017 05 04
(441) 2017 01 16
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) FINANSIAKI MOBILEK

4485

(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, zielony, czarny, brązowy
(531) 02.07.02, 02.07.12, 04.03.03, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
(111) 299268
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) m my pupillo
(540)

(210) 464875

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 03.01.16, 03.01.24, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony dla zwie‑
rząt domowych, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry
u zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 31 obroże
przeciwpchelne, suplementy diety dla zwierząt karma dla zwierząt
domowych.
(111) 299269
(220) 2016 12 07
(210) 464876
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Andea
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, urządzenia telefo‑
niczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, nagrane programy steru‑
jące komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, telefo‑
ny przenośne, oprogramowanie do gier komputerowych, 42 usługi
programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputero‑
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace ba‑
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, od‑
zyskiwanie danych komputerowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron interne‑
towych dla osób trzecich, instalacje oprogramowania komputerowe‑
go, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, monitoring sys‑
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie
jako usługa, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej
[IT], hosting serwerów.
(111) 299270
(220) 2016 12 07
(210) 464877
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ SMILING JOKER II
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12

4486
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(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.

(111) 299271
(220) 2016 12 07
(210) 464878
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) SOCJOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SOCJOMANIA
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące re‑
klamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowa‑
nia strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, organizowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biz‑
nesowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.
(111) 299272
(220) 2016 12 07
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) SOCJOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) socjomania
(540)

(210) 464880

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.16
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące re‑
klamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowa‑
nia strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, organizowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biz‑
nesowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.
(111) 299273
(220) 2016 12 07
(210) 464882
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MYSTERY JOKER
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.
(111) 299274
(220) 2016 12 07
(210) 464883
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY.
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ SLOT BIRDS
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(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edu‑
kacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizo‑
wanie konkursów, organizowanie konkursów edukacyjnych, prowa‑
dzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter‑
netu, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowa‑
nie konkursów w celach rozrywkowych.
(111) 299275
(220) 2016 12 07
(210) 464886
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) MURAWSKI SŁAWOMIR BIURO RACHUNKOWE MURIX,
Łysomice, PL.
(540) MURIX
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość,
księgowość i rachunkowość, prognozy i analizy ekonomiczne, pro‑
wadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, rachunkowość, w szczególności księgowość,
sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie księgowo‑
ści i rachunkowości, usługi w zakresie rozliczeń, zarządzanie rachun‑
kowością, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne,
usługi informacji prawnej, usługi radców prawnych, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, usługi prawne świadczone w związku z proce‑
sami sądowymi.
(111) 299276
(220) 2016 12 07
(210) 464888
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) SZYKUŁA PIOTR, RÓŻYCKA MARTYNA VINDICASO SPÓŁKA
CYWILNA, Łomża, PL.
(540) VINDICASO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ba‑
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, ba‑
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [pró‑
bek, druków prospektów, broszur], fakturowanie, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy radiowe, telewizyjne, internetowe, usługi doradcze w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą w zakresie monitorowania płatności,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, agencje
ściągania wierzytelności, depozyty przedmiotów wartościowych, facto‑
ring, usługi finansowe w zakresie odzyskiwania długów doradztwo fi‑
nansowe w zakresie prowadzenia monitoringu płatności i odzyskiwania
wierzytelności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, ściąganie
należności, transakcje finansowe, operacje finansowe, dzierżawa mająt‑
ku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie pomiesz‑
czeń biurowych, nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zastawach, 45 alternatywne
rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażowe, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
agencje detektywistyczne, badania prawne, mediacje.
(111) 299277
(220) 2016 12 07
(210) 464896
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) PODGÓRSKI WALDEMAR REDTANDEM.PL, Warszawa, PL.
(540) YASMEEN Perfumeria Orientalna
(540)

(531) 26.01.10, 26.01.12, 27.05.01
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(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, alo‑
esowe preparaty do celów kosmetycznych, ambra, antyperspiranty,
aromaty, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eterycz‑
ne, balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy do celów kosme‑
tycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych,
błyszczyki do ust, brokat kosmetyczny, bursztyn jako wyrób perfu‑
meryjny, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, chusteczki
perfumowane, dezodoranty, ekstrakty perfum, esencje eteryczne,
olejki eteryczne, gaziki do celów kosmetycznych, kadzidełka, kosme‑
tyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki
do ust, kosmetyki do włosów, kosmetyki w formie olejków, kosme‑
tyki w formie mleczek, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w po‑
staci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kostki mydła do mycia
ciała, kremowe mydło do ciała, kremy do rąk, krem do skóry, lakier
do włosów, lakiery do paznokci, maseczki do ciała, maski kosmetycz‑
ne, mleczka do ciała, mydła, odżywki do włosów, olejek do kąpieli,
olejek do włosów, olejki do ciała w sprayu, olejki naturalne do per‑
fum, olejki zapachowe, peeling do stóp, peeling do twarzy, perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfu‑
mowane balsamy, perfumowane mydła, perfumowane saszetki,
perfumowane wody toaletowe, perfumy, piżmo jako wyrób perfu‑
meryjny, płatki kąpielowe, płyny do aromaterapii, płyny do kąpieli,
płyny do mycia, poduszki wypełnione substancjami zapachowymi,
pojemniki z substancjami zapachowymi, pokojowe, spraye zapacho‑
we, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia, preparaty pielęgnacji
ciała, produkty do perfumowania pomieszczeń, proszek do kąpieli,
saszetki perfumowane, serum pielęgnacyjne, sole zapachowe do ką‑
pieli, środki zapachowe do pomieszczeń, szampony, żele do użytku
kosmetycznego, zioła do kąpieli, masło do ciała, olejki do opalania,
balsamy po opalaniu, kremy do opalania, olejki po opalaniu, mleczka
do opalania, kremy do twarzy, pumeks, 21 aparatura do aromatyzo‑
wania powietrza, aplikatory do kosmetyków, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki
do produktów do mycia ciała, etui na pałeczki, flakony na perfumy,
fiolki szklane, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu,
grzebienie, kadzielnice, kosmetyczki na przybory toaletowe, mydel‑
niczki, myjki do peelingu ciała, myjki złuszczające do skóry, pędzel‑
ki do makijażu, podgrzewacze na świeczki, przybory kosmetyczne,
rozpylacze do perfum, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczotki
do mycia, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, uchwyty na kadzi‑
dełka, uchwyty na kosmetyki, kominki zapachowe.

(111) 299278
(220) 2016 12 07
(210) 464910
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) KNOCIŃSKI ŁUKASZ NO NAME GRAFIKA KOMPUTEROWA,
Września, PL.
(540) Parrot
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, żółty, pomarańczowy,
fioletowy, zielony
(531) 03.07.15, 26.01.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje
przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje do użytku w prze‑
myśle budowlanym, kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu
i uszczelnianiu, olejowe spoiwa do użytku w budownictwie, kleje
do dociepleń stosowane w budownictwie, kleje do płytek, impre‑
gnaty do zewnętrznych powierzchni budynków, silikony, żywice
silikonowe, żywice akrylowe, żywice akrylowe w stanie surowym,
2 farby zewnętrzne, farby niepalne, pigmenty do farb, pigmenty
w proszku, pigmenty do stosowania w farbach, pigmenty organiczne
do produkcji materiałów barwiących, bejce, bejce do drewna, lakiery,
lakiery do drewna, 6 narożniki ochronne tynków metalowe, meta‑
lowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe,
17 farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian, farby izolacyjne do da‑
chów, pianka do izolacji cieplnej, pianka poliuretanowa w blokach,
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pianka poliuretanowa, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolo‑
wania, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, folia
poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolowaniu, folia po‑
liuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, folie
izolacyjne, metalowa folia do izolacji budynków, folia poliuretanowa
do użytku jako izolacja budowlana, zaprawy izolacyjne, wełna mine‑
ralna, wełna szklana do izolacji budynków, pianka silikonowa do ter‑
moizolacji, mieszaniny uszczelniające złącza z kauczuku silikonowe‑
go, 19 tynk, okładzina tynkowa, okładziny tynkowe, tynk do użytku
w budownictwie, mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w bu‑
downictwie, listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe,
listwy dekoracyjne drewniane, listwy przypodłogowe niemetalowe,
listwy budowlane niemetalowe, listwy budowlane drewniane, listwy
podłogowe, niemetalowe, niemetalowe narożniki ochronne nakła‑
dane na płyty gipsowo-kartonowe, gips, płyty gipsowe, gipsowe
płyty ścienne, płyty gipsowe do celów budowlanych, folie z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, zaprawy budowlane, zapra‑
wy klejowe do celów budowlanych, deski dachowe niemetalowe,
deski dachowe z drewna, deski budowlane wykonane z drewna i ży‑
wic wodoodpornych, deski z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie.

(111) 299279
(220) 2016 12 07
(210) 464912
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY METALOWE POSTĘP SPÓŁKA AKCYJNA,
Gliwice, PL.
(540) POSTĘP partner in automotive industry
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, czarny
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 taśmy ze stali, taśmy z metalu, blacha metalowa, ta‑
śma walcowana i zwój taśmy-szpule, taśmy metalowe do naroży,
metalowe uszczelnienia okien i drzwi-taśmy, taśmy metalowe, ta‑
śmy do związywania metalowe, rury żeliwne, rury metalowe, rury
kołnierzowe metalowe, metalowe rury ściekowe, rury ściekowe
metalowe, metalowe rury odpływowe, metalowe rury spustowe,
wstęgi na rury, rury z metalu, metalowe rury drenażowe, metalowe
rury kanalizacyjne, rury wodociągowe metalowe, metalowe rury
łukowe, metalowe rury wiertnicze, rury ze stopów niklu, rury me‑
talowe do zraszania, rury spustowe z metalu, rury i rurki metalo‑
we, rury metalowe do gazów, rury ze stali nierdzewnej, metalowe
przewody i rury, rury ze stopów miedzi, kanały metalowe na rury
wentylacyjne, metalowe rury do drenażu podziemnego, rury i rurki
ze stali, rury metalowe do użytku przemysłowego, metalowe rury
rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowe rury do przesyłu wody,
kanalizacja metalowe, rury ze stali najwyższej jakości, rury stalowe
zwijane na gorąco, metalowe rury odprowadzające do instalacji
budowlanych, rury miedziane, rury metalowe do przesyłania cie‑
czy i gazów, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalo‑
we, rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, rury
z metalu, w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), rury, rurki i przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, okładziny
z blachy cienkiej, ocynkowane arkusze blachy stalowej, blachy sta‑
lowe pokryte winylem, platerowane stalowe blachy i arkusze, arku‑
sze blachy stalowej powlekanej winylem, metalowe blachy zabez‑
pieczające do drzwi, pręty stalowe, pręty cynowe, pręty z metalu,
metalowe pręty rozciągane, metalowe pręty wzmacniające, meta‑
lowe pręty zbrojeniowe, pręty do spawania, stalowe pręty mielące,
gwintowane pręty metalowe, metalowe pręty gwintowane, pręty
stalowe z otworem, pręty do lutowania twardego, pręty metalowe
pokryte topnikiem, pręty mennicze (do wybijania), pręty stalowe
najwyższej jakości, pręty ogrodzeniowe metalowe, pręty wykona‑
ne z tytanu, pręty cynowe w zwojach, pręty gwintowane z metalu,
pręty metalowe do dalszej produkcji, pręty stalowe wykończane
na zimno, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, lutowanie me‑
talowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, metalowe pręty
zbrojeniowe używane do betonu, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murarstwie, metalowe pręty rozciągane do użytku
w budownictwie, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murach
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z cegły, pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), rudy miedzi, sztaby miedziane, taśma miedziana,
pierścienie z miedzi, miedź w proszku, miedź surowa lub półprze‑
tworzona, drut z miedzi nieizolowany: sztaby ze stopów na bazie
miedzi, półprodukty z miedzi lub jej stopów, panele miedziane
do produkcji płytek drukowanych, złom ze stali węglowej o niskiej
zawartości miedzi: stal węglowa, stal nierdzewna, stal nierdzewna
w formie pasów, stal nierdzewna w postaci arkuszy, metale nieszla‑
chetne i ich stopy w tym stal nierdzewna, 40 tłoczenie metali, ob‑
róbka chemiczna rur kotłowych, obróbka cieplna metalowych rur
i przewodów rurowych, cięcie stali, cięcie metalu, tłoczenie meta‑
lu, obróbka metalu-tłoczenie, tłoczenie oryginałów płyt, tłoczenie
wzorców płyt kompaktowych, tłoczenie wzorów wypukłych na po‑
wierzchni papieru, formowanie metali na zimno.

(111) 299280
(220) 2016 12 07
(210) 464916
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TRIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Wieś Wielka, PL.
(540) TRIBO
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 10 meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
zwłaszcza: szafy funkcyjne, stoły medyczne, w tym: robocze, sek‑
cyjne, z blatem podświetlanym, histopatologa, do przygotowania
opatrunków gipsowych, do zabiegów medycznych, na przyrządy
medyczne, stoliki narzędziowe i/lub opatrunkowe, stoliki jezdne
do transportu materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych,
kozetki do celów medycznych, stanowiska do pakietowania, le‑
karskie asystory, regały do celów medycznych, medyczne wózki
funkcyjne, w tym: pielęgniarskie, reanimacyjne, opatrunkowo‑
-zabiegowe, ratownicze, anestezjologiczne i endoskopowe, wózki
do specjalistycznej aparatury medycznej, wózki do dystrybucji le‑
karstw, specjalne wózki do przewożenia zwłok z tacą i przykrywą,
wózki do przewozu materiałów medycznych: skażonych, opatrun‑
kowych i sterylnych, medyczne wózki do przewozu i przechowy‑
wania włóknin i papieru, wózki regałowe na kosze sterylizacyjne
i kuwety, wózki wielofunkcyjne do celów medycznych, stojaki i wie‑
szaki na przyrządy medyczne, stojaki na kroplówki i płyny infuzyj‑
ne, podgrzewacze płynów infuzyjnych, wysięgniki teleskopowe
do płynów infuzyjnych, stelaże jezdne na odpady medyczne, sto‑
jaki jezdne na fartuchy ołowiane, pojemniki do dystrybucji leków
i materiałów medycznych, pojemniki na odpady medyczne, pojem‑
niki na przyrządy medyczne, kosze sterylizacyjne i kuwety do celów
medycznych, medyczne myjnie chirurgiczne, medyczne stanowi‑
ska zlewozmywakowe, dodatkowe wyposażenie sal operacyjnych:
podesty chirurgiczne, tacki na przyrządy chirurgiczne, parawany
medyczne, taborety lekarskie, stojaki z misą na odpady, 20 Meble
przeznaczone wyłącznie do gabinetów lekarskich, sal chorych, sal
operacyjnych, sal sekcyjnych, pomieszczeń sterylizacji, laborato‑
riów badawczych, archiwów medycznych, magazynów medycz‑
nych i pomieszczeń administracyjno-socjalnych znajdujących się
w jednostkach służby zdrowia, placówkach opieki medycznej i po‑
dobnych instytucjach.
(111) 299281
(220) 2016 12 08
(210) 464941
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) ODESSA
(510), (511) 3 odświeżacze zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory
zapachowe, odświeżacze zapachowe do samochodów, wkłady zapa‑
chowe do odkurzaczy, eliminatory nieprzyjemnych zapachów.
(111) 299282
(220) 2016 12 08
(210) 464946
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) S4 FITNESS CLUB
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, informacja o imprezach sportowych, informacja
o imprezach rekreacyjnych, gimnastyka, obozy sportowe, sport (wy‑
pożyczanie sprzętu), wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 299283
(220) 2016 12 08
(210) 464950
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) ARTIMED
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów oraz innych
punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie
w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury oraz wypo‑
sażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 42 usługi
prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony
zdrowia, 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania,
przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, usługi medycz‑
ne, kliniki, szpitale, sanatoria, przychodnie i laboratoria medyczne,
diagnostyka, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, badania,
porady lekarskie, fizjoterapia, rehabilitacje lecznicze i konsultacje
medyczne, badania i terapia psychologiczna, protetyka stomatolo‑
giczna i ortodoncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opi‑
niowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio‑
wych, pomoc i ratownictwo medyczne.
(111) 299284
(220) 2016 12 08
(210) 464951
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) artimed
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów oraz innych
punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecz‑
nictwie, w tym leków, kosmetyków oraz aparatury oraz wyposażenia,
mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 42 usługi prowa‑
dzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia,
44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywraca‑
nia, poprawy lub zachowania zdrowia, usługi medyczne, kliniki, szpitale,
sanatoria, przychodnie i laboratoria medyczne, diagnostyka, leczenie
i opieka medyczna i pielęgniarska, badania, porady lekarskie, fizjote‑
rapia, rehabilitacje lecznicze i konsultacje medyczne, badania i terapia
psychologiczna, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w za‑
kresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, pomoc i ratownictwo medyczne.
(111) 299285
(220) 2016 12 08
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) KELLER EWA, Warszawa, PL.
(540) Herbanature
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, jasnozielony, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12

(210) 464953
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(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy olejek,
olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty do napojów, terpe‑
ny jako olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki eteryczne cytryno‑
we, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, lawendowy olejek, olejek
migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda,
esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako pre‑
parat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska
woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania [per‑
fumy], antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropi‑
na, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty,
perfumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany
do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpo‑
urri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapa‑
chowe, kosmetyki upiększające, henna, preparaty do makijażu, lakiery
do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, pomady
do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi. ołówki [kredki] kosme‑
tyczne, ołówki do brwi. puder do makijażu, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, prepara‑
ty kosmetyczne do rzęs. kosmetyczne maseczki, kosmetyki, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do odchudza‑
nia, preparaty kosmetyczne do odchudzania, toaletowe produkty, ze‑
stawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów
leczniczych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetycz‑
na, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosme‑
tycznych, 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 nasącza‑
ne płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosme‑
tycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty
do depilacji, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła
do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, my‑
dła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony,
szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, prepa‑
raty kąpielowe do celów higienicznych, sole kąpielowe do celów in‑
nych niż lecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pro‑
stowania włosów, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 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 czyszczenia protez zębowych,
płyny po goleniu, preparaty do golenia, preparaty do wybielania skó‑
ry 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 my‑
dłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłu‑
stych plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole
wybielające, detergenty inne niż używane w procesach produkcyj‑
nych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do krochmalenia,
preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosme‑
tycznych, soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania po‑
łysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne [amo‑
niak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usu‑
wania rdzy, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów domo‑
wych, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów
farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, algi‑
niany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farma‑
ceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, eliksiry jako preparaty
farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do ce‑
lów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farma‑
ceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukre‑
cjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów
medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do ce‑
lów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do ce‑
lów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza
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do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebra‑
cho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza,
kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja (gorzknia) do celów
medycznych, koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do ce‑
lów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfo‑
ra do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olej gorczycovyy do celów lecz‑
niczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek
kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów far‑
maceutycznych, 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 farmaceutycz‑
nych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko
do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych,
moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycz‑
nych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farma‑
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycz‑
nych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceu‑
tyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole
wód mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produk‑
ty 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 far‑
maceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych,
żelatyna do celów medycznych, preparaty białka do celów medycz‑
nych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmu‑
tu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycz‑
nych 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 farma‑
ceutycznych, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, żywność die‑
tetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla
niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, 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, suple‑
menty diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suple‑
menty diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceu‑
tycznych, 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, okła‑
dy gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe do celów chirur‑
gicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych,
plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylep‑
ne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezyn‑
fekcyjne środki do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do ce‑
lów higienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontakto‑
wymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodo‑
ranty 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 menstru‑
acyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycz‑
nych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemy‑
wania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy higieniczne,
podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do kar‑
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mienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek,
taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do ce‑
lów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, boro‑
wina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady,
kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów,
środki odstraszające insekty dla psów, chinowa kora do celów leczni‑
czych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatycz‑
ne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli
mineralnych, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów far‑
maceutycznych, 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, pi‑
gułki 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 mocze‑
niu się, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikro‑
organizmami 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 odkażają‑
ce, środki przeciw gorączce, środki przeciw migrenie środki zmniejsza‑
jące apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki
do odymiania dla celów medycznych, lepy na muchy, środki do tępie‑
nia szkodników, 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing,
public relations, agencje public relations, edytorstkie usługi w dziedzi‑
nie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tek‑
stów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek‑
stów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamo‑
wych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamo‑
wej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, rekla‑
ma, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknię‑
cie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych,
wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa ad‑
ministracyjna firm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypomina‑
nia o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refunda‑
cji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie doku‑
mentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksporto‑
we agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja poka‑
zów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlo‑
wych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk‑
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość,
rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi po‑
datkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlo‑
wej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, eks‑
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynko‑
we, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności
gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarob‑
kowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie pro‑
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jektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizo‑
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy‑
mi, 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 utrzymywa‑
nie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron interneto‑
wych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic‑
twem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicz‑
nej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednic‑
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biura pośred‑
nictwa pracy, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psycho‑
logicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, przygotowy‑
wanie listy płac, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, tele‑
foniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], sprze‑
daż: 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, lawendowy olejek, olejek migdałowy,
olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda, esencje ete‑
ryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako preparat od‑
tłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dez‑
odoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania [perfumy], anty‑
perspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon
jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy,
piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany do wyro‑
bów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako
mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe,
kosmetyki upiększające, henna, preparaty do makijażu, lakiery do pa‑
znokci, 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 kosme‑
tyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki, kremy kosmetycz‑
ne, kremy wybielające do skóry, preparaty do odchudzania, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, toaletowe produkty, zestawy kosmety‑
ków, 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 opala‑
nia, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem,
balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płyna‑
mi 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 dezodoryzują‑
ce, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła
lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciw‑
potowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicz‑
nych, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania wło‑
sów, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, żele do wybiela‑
nia zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do ce‑
lów niemedycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pły‑
ny po goleniu, preparaty do golenia, 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 my‑
dłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłu‑
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stych plam, ultramaryna jako środek barwiący do bielizny, sole
wybielające, detergenty inne niż używane w procesach produkcyj‑
nych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do krochmalenia,
preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosme‑
tycznych, soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania po‑
łysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne [amo‑
niak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usu‑
wania rdzy, środki do polerowania podłóg i mebli, środki toaletowe,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów domo‑
wych, aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów
farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna, hydrastynina. biocydy, algi‑
niany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farma‑
ceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, eliksiry jako preparaty
farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do ce‑
lów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, farma‑
ceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukre‑
cjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów
medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do ce‑
lów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do ce‑
lów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza
do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebra‑
cho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza,
kolcowój lekarski do celów medycznych, kwasja (gorzknia) do celów
medycznych, koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru do ce‑
lów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfo‑
ra do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, olej gorczycowy do celów leczni‑
czych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek
kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów far‑
maceutycznych, 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 farmaceutycz‑
nych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko
do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych,
moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycz‑
nych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farma‑
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycz‑
nych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceu‑
tyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole
wód mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produk‑
ty 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 far‑
maceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych,
żelatyna do celów medycznych, preparaty białka do celów medycz‑
nych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmu‑
tu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycz‑
nych, 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 farma‑
ceutycznych, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, żywność die‑
tetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla
niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, 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, suple‑
menty diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suple‑
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menty diety zawierające lecytynę, siemię lniane do celów farmaceu‑
tycznych, 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, okła‑
dy gorczycowe, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe do celów chirur‑
gicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych,
plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylep‑
ne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezyn‑
fekcyjne środki do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do ce‑
lów higienicznych, bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontakto‑
wymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodo‑
ranty 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 menstru‑
acyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycz‑
nych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemy‑
wania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy higieniczne,
podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do kar‑
mienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy do podpasek,
taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do ce‑
lów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli, boro‑
wina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady,
kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów,
środki odstraszające insekty dla psów, chinowa kora do celów leczni‑
czych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatycz‑
ne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli
mineralnych, kąpiele tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów far‑
maceutycznych, 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, pi‑
gułki 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 mocze‑
niu się, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikro‑
organizmami 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 odkażają‑
ce, środki przeciw gorączce, środki przeciw migrenie środki zmniejsza‑
jące apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki
do odymiania dla celów medycznych, lepy na muchy, środki do tępie‑
nia szkodników.

(111) 299286
(220) 2016 12 08
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) Rexona NIEZAWODNA OCHRONA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.17.20, 29.01.04, 27.05.01

(210) 464954
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(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, woda
kolońska, woda toaletowa, perfumowane spraye ciała, oleje, kremy
i płyny do skóry, pianki do golenia, żele do golenia, płyny do golenia
i po goleniu, talk, preparaty do kąpieli i pod prysznic, lotiony do wło‑
sów, środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów, płukanki do jamy
ustnej nie do celów medycznych, dezodoranty, antyperspiranty
do użytku osobistego, preparaty toaletowe nie do celów medycz‑
nych.

(111) 299287
(220) 2016 12 08
(210) 464955
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) EL
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dys‑
kotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra roz‑
rywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach roz‑
rywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usłu‑
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 299288
(220) 2016 12 08
(210) 464957
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 30
(732) DAAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) DAAS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, bla‑
cha-płyty, arkusze, blacha stalowa ocynowana, rury rozgałęźne
do kanalizacji metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji
i kanalizacji, kolanka do rur metalowe, kołnierze metalowe, komino‑
we trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, kon‑
strukcje metalowe-szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje
stalowe-budownictwo, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
ekrany do pieców, przewody metalowe, przewody metalowe do in‑
stalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do przewodów
sprężonego powietrza metalowa, przewody wodociągowe, me‑
talowe, rurociągi zasilające metalowe, rurowe przewody metalo‑
we, rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rury i rurki
ze stali, rusztowania metalowe, spustowe rury metalowe, zawory
inne niż części maszyn metalowe, zawory wodociągowe metalowe,
zbrojeniowe materiały do przewodów rurowych, żaluzje metalowe,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze do cie‑
czy, aparatura i urządzenia chłodnicze, chłodnicze komory, chłodni‑
cze szafy, chłodnicze lady, instalacje i urządzenia do chłodzenia, cie‑
cze chłodnicze do instalacji, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czyste komory-in‑
stalacje sanitarne, dmuchawy, części instalacji do nawiewu, dywany
ogrzewane elektrycznie, filtry powietrza do klimatyzacji, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, gazowe palni‑
ki, grzejniki, zaślepki do grzejników, grzejniki elektryczne, hydranty,
instalacje wodociągowe, kanały kominowe, kanały kominowe do ko‑
tłów grzewczych, klimatyzacja-instalacje, klimatyzacja-urządzenia,
kolektory słoneczne, kominki domowe, kominowe wyciągi, kanały
dymowe do kominów, kotły grzewcze, rury do kotłów grzewczych,
urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, aparatura i urządze‑
nia do oczyszczania powietrza, palniki olejowe, piece-urządzenia
grzewcze, pisuary-armatura sanitarna, podgrzewacze-instalacje,
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podgrzewacze wody-aparatura, instalacja grzewcza w pojazdach,
instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje do filtrowania po‑
wietrza, podgrzewacze powietrza, urządzenia do chłodzenia powie‑
trza, przewody-części instalacji sanitarnych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych,
regulacja wyciągów-ogrzewnictwo, rury jako części instalacji sani‑
tarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura
sanitarna, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia zasilające
kotły grzewcze, wentylacja-wyciągi, wentylacja-wyciągi do labora‑
toriów, aparatura do wentylacji klimatyzacji, wentylacyjne wycią‑
gi, wentylatory-klimatyzacja, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do schładzania wody,
instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wode, wyciągi, regu‑
latory do ogrzewnictwa, wyciągi, zasuwy szyby do ogrzewnictwa,
wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, zawory termostatyczne jako
części instalacji ogrzewniczych, 37 budowa i konserwacja rurocią‑
gów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów
targowych, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, in‑
stalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy palni‑
ków, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawy instalacji grzewczych.

(111) 299289
(220) 2016 12 08
(210) 464959
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 30
(732) SADY DOLINA NOTECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowo, PL.
(540) MANUFAKTURA WIELKOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, biały
(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso konserwowane, pasztet z wątróbki, mięso
i wędliny, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, smalec, pasty
mięsne w tym pasztety, smalec, szynka, pasztety, mięso w puszce‑
-konserwy, 30 miód, miód naturalny, miód ziołowy, naturalny miód
dojrzały, 32 soki, mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku jako
napoje, 33 miód pitny, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjąt‑
kiem piwa, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spo‑
żywczymi.
(111) 299290
(220) 2016 12 09
(210) 464983
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ŻARCZYŃSKA JULIA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA,
Poznań, PL.
(540) Lab Academy
(510), (511) 41 organizowanie cyklu warsztatów szkoleniowych re‑
alizowanych w formie tradycyjnego szkolenia z trenerem lub szko‑
lenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych (webinarium, kurs e‑
-learningowy on-online), przekazujący wiedzę z zakresu zarządzania
jakością w laboratoriach i doskonalenia kompetencji technicznych
personelu laboratoriów.
(111) 299291
(220) 2016 12 09
(210) 464984
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 30
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pełnia dobrego życia
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(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyro‑
by z mięsa, dania mięsne gotowe do spożycia, drób, podroby drobio‑
we, drób wędzony i pieczony, wędliny, polędwice, szynki, kiełbasy,
kabanosy, parówki, mielonki, wędliny podrobowe, pieczenie, paszte‑
ty, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(111) 299292
(220) 2016 12 09
(210) 464986
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) ZDANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) iBASe
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki światła, czujniki wilgot‑
ności, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki ciśnienia, bezprzewodo‑
we sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicz‑
nych i mechanicznych, sterowniki elektroniczne, sterowniki progra‑
mowalne, sterowniki wieloportowe, sterowniki oprogramowania,
sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki do fa‑
lowników, sterowniki terminali (elektryczne), sterowniki procesów
(elektryczne), sterowniki procesów (elektroniczne), elektroniczne
sterowniki zaworów automatycznych, zdalne sterowniki zaworów
automatycznych, elektryczne sterowniki zaworów automatycznych
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki opro‑
gramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację mię‑
dzy sobą, moduły wejściowe, moduły zasilania, routery sieciowe,
routery bezprzewodowe, moduły przerywające, moduły sterują‑
co-kontrolne (elektryczne), elektryczne lub elektroniczne moduły
kontrolno-sterujące moduły z obwodami scalonymi, elektryczne
lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne systemy
kontroli dostępu, oprogramowanie do kontroli systemów środowi‑
skowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, elektroniczne
sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED.
(111) 299293
(220) 2016 12 09
(210) 464990
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) PROFUS MAREK PROFUS MANAGEMENT, Warszawa, PL.
(540) TYGODNIK Piłka Nożna
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, periodyki, czasopisma, książ‑
ki, poradniki, prospekty, broszury, podręczniki, ulotki, 35 reklamowa
działalność informacyjna, także on-line w sieci komputerowej, roz‑
powszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
usługi badania rynku i opinii publicznej, marketing bezpośredni
i marketing wydarzeń (organizowanie imprez reklamowych), usługi
telemarketingowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, cza‑
su i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji reklamo‑
wej, sprzedaż filmów i nagrań video o charakterze informacyjnym
i edukacyjno-szkoleniowym o tematyce sportowej, 38 prowadzenie
elektronicznych biuletynów informacyjnych, elektroniczne prze‑
chowywanie i wyszukiwanie informacji i danych, dostarczanie oraz
transmisja informacji tekstowej i obrazowej w sieci komputerowej
na rzecz osób trzecich, zamieszczanie filmów i nagrań video o cha‑
rakterze informacyjnym i edukacyjno-szkoleniowym o tematyce
sportowej na stronach internetowych, prowadzenie on-line klubów
tematycznych, wytwarzanie elektronicznych serwisów informacyj‑
nych oraz portali internetowych, 40 usługi poligraficzne, usługi elek‑
tronicznej małej poligrafii (komputerowej), 41 publikowanie książek
i czasopism, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, kon‑
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ferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, wystaw o tema‑
tyce sportowej i rekreacyjnej, publikowanie tekstów, także on-line
i na nośnikach, informacja o książkach, czasopismach, imprezach
sportowych i rozrywkowych, o sporcie, rekreacji i edukacji, usługi
reporterskie, w tym sprawozdawców sportowych, usługi cyfrowe‑
go obrazowania, prowadzenie on-line publikacji elektronicznych,
produkcja oraz wypożyczanie filmów i nagrań video, organizowa‑
nie konkursów edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej,
42 tworzenie i/lub prowadzenie oraz użyczanie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, odpłatne udostępnianie komputerowych baz
danych, 45 licencjonowanie filmów i nagrań video o charakterze in‑
formacyjnym i edukacyjno-szkoleniowym o tematyce sportowej.

(111) 299294
(220) 2016 12 09
(210) 464993
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) STOWARZYSZENIE POGOTOWIE KULTURALNO SPOŁECZNE,
Białystok, PL.
(540) UP TO DATE FESTIVAL BIAŁYSTOK
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 299295
(220) 2016 12 09
(210) 464994
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) ROSIAK JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH,
Murowana Goślina, PL.
(540) PO kraju.com
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, transport drogowy transport lądowy,
transport odzieży, samochodowy, transport mebli, książek, odpa‑
dów, bagażu, transport bagażowy, transport strzeżony, transport au‑
tobusowy, transport produktów rolnych, transport roślin, kwiatów,
żywności, transport zwierząt domowych, transport kontenerów,
transport karetkami ratunkowymi, transport kosmetyków, trans‑
port zwierząt, transport owoców, transport ładunków, transport
pieniędzy, transport pojazdów, transport ścieków, transport paczek,
transport pasażerski, transport dokumentów, transport towarów,
czarterowanie transportu, organizowanie transportu, rezerwacja
transportu, usługi transportowe, maklerstwo transportowe, trans‑
port pacjentów mikrobusem, transport pasażerów omnibusem i au‑
tobusem, transport autokarowy pasażerów, transport dzieł sztuki,
transport pacjentów samochodem, transport drogowy farmaceu‑
tyków, transport samochodami ciężarowymi, transport drogą ku‑
rierską, transport przedmiotów wartościowych, transport odpadów
skażonych, transport materiałów budowlanych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu ładunków,
obsługa mostów transportowych, usługi pośrednictwa transporto‑
wego, wynajem pojazdów transportowych, transport podczas akcji
ratunkowych, usługi transportu osób niepełnosprawnych, usługi
transportu dla personelu medycznego.
(111) 299296
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Pruszków, PL.
(540) daddy’s burger

(210) 464996
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(540)

(732) STOPCZYŃSKI MARIUSZ STOPMAR,
Konstantynów Łódzki, PL.
(540) HOMESAY
(540)

(531) 06.19.01, 06.19.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.

Kolor znaku: szary, czarny, zielony, fioletowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat‑
ków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi.

(111) 299297
(220) 2016 12 09
(210) 464998
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) LED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) LED-POL LIGHTING UP YOUR FUTURE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 24.17.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 źródła światła zawierające diody elektroluminescen‑
cyjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż przez Inter‑
net źródeł światła zawierające diody LED, pokazy towarów w celach
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowych, Internetu, usługi informacji handlo‑
wej o źródłach światła zawierających diody LED, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(111) 299298
(220) 2016 12 09
(210) 464999
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polski Instytut Odszkodowań
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza informacji w zakresie działalności gospo‑
darczej, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, do‑
radztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności go‑
spodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, 36 szacowanie strat, ocena strat ubezpie‑
czeniowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo
w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, leasing finansowy, działalność finansowa,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultin‑
gu finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, doradcze usługi
zarządzania finansowego, usługi w zakresie planowania finansowe‑
go, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, informa‑
cja o ubezpieczeniach, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
fundusze emerytalne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem finansowym,
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 45 pośrednic‑
two w procedurach prawnych.
(111) 299299
(151) 2017 03 22

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

(210) 461143

(111) 299300
(220) 2016 09 05
(210) 461145
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) STOPCZYŃSKI MARIUSZ STOPMAR,
Konstantynów Łódzki, PL.
(540) HOMESAY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat‑
ków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi.
(111) 299301
(220) 2016 10 04
(151) 2017 03 14
(441) 2016 11 21
(732) WIDE LANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Autom
(540)

(210) 462310

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy kom‑
puterowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompute‑
rowe, nagrane, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowych systemów operacyjnych, aplikacje na urządzenia
mobilne, aplikacje w chmurze.
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(111) 299302
(220) 2016 10 21
(151) 2017 05 22
(441) 2017 01 30
(732) SZYMANEK MAŁGORZATA MARGO, Szeligi/
Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) ASM MEDICAL
(540)

(210) 462999

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy
(531) 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wagi do celów medycznych, wagi łazienkowe, 10 ci‑
śnieniomierze, analizatory składu ciała, aparatura analityczna do ce‑
lów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku medycznego,
audiometry, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultra‑
dźwiękowe do użytku medycznego, elektroencefalografy, elektro‑
kardiografy, endoskopy, fiberoskopy do użytku medycznego, ga‑
stroskopy, hemometry, instrumenty optometryczne, keratometry,
keratoskopy, kolposkopy, lampy do badan lekarskich, laparoskopy
medyczne i chirurgiczne, lusterka do celów medycznych, lustra
chirurgiczne, medyczne przyrządy diagnostyczne, młotki neurolo‑
giczne do celów diagnostycznych, monitory elektrokardiograficzne,
monitory pracy serca, naklejki termoczułe do celów medycznych,
narzędzia do diagnostyki medycznej, oftalmometry, oftalmoskopy,
okulistyczne przyrządy diagnostyczne, otoskopy, pirometry optycz‑
ne do użytku medycznego, przyrządy do badania wzroku, przyrządy
ginekologiczne, puls oksymetry, pulsometry, rejestratory tętna, reti‑
noskopy, sfigmomanometry, sfinkterotomy, sigmoidoskopy, skanery
do użytku medycznego, sondy do celów medycznych, spektroko‑
lorymetry do wykrywania ślepoty barw, spirometry (aparatura me‑
dyczna), stetoskopy, sprzęt endoskopowy, szpatułki laryngologiczne
do celów medycznych, termometry cyfrowe do celów medycznych,
termometry elektroniczne do celów medycznych, termometry rtę‑
ciowe do użytku medycznego, tomografy do celów medycznych,
tomografy komputerowe, tonometry, torakoskopy, ultradźwiękowe
medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia do obrazowania
medycznego, wzierniki oczne.
(111) 299303
(220) 2016 10 26
(210) 463160
(151) 2017 04 11
(441) 2016 12 19
(732) CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CEODG
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, elektro‑
niczne przetwarzanie danych, kompilacja informacji do komputero‑
wych baz danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do ), kom‑
puterowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami
danych, komputerowe zarządzanie plikami, przetwarzanie danych,
przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych w celu groma‑
dzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie
wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, skompute‑
ryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane przetwarzanie
danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za‑
kresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakre‑
sie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane wyszukiwanie
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informacji handlowych, skomputeryzowane zarządzanie bazami
danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzo‑
wane zarządzanie rejestrami, systematyzacja danych poprzez two‑
rzenie komputerowych bazach danych, systematyzowanie danych
w komputerowych bazach danych, usługi doradcze związane z prze‑
twarzaniem danych, usługi doradcze związane z elektronicznym
przetwarzaniem danych, usługi informacyjne w zakresie przetwa‑
rzania danych, usługi komputerowego przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych,
usługi przetwarzania danych on-line, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania danych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy
płac, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi w zakresie prze‑
twarzania danych, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi
zarządzania bazami danych, usługi zarządzania danymi, weryfika‑
cja przetwarzania danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych,
wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze‑
cich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zarządzanie bazami danych, zarządzanie dokumentacją
biznesową, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie przetwa‑
rzaniem danych, zestawianie danych w komputerowych bazach
danych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem prze‑
strzeni reklamowej w Internecie, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, udostępnianie powierzchni reklamo‑
wej, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, świadczenie usług w zakresie reklamy komputero‑
wej, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, audyt
skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, audyt stawek
za media dla osób trzecich, doradztwo i informacja dotycząca ra‑
chunkowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo
związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących informa‑
cji rachunkowych, księgowanie kosztów, księgowość, księgowość
administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość
i rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadzenie
skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przygotowanie skom‑
puteryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie ze‑
znań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla
firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przed‑
siębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przy‑
gotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań po‑
datkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość, rachunkowość
komputerowa, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość
na rzecz osób trzecich, rachunkowość, w szczególności księgowość,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, skomputeryzowana
księgowość, skomputeryzowana rachunkowość, skomputeryzowa‑
ne prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane ustalanie wy‑
sokości podatku [rachunkowość], śledzenie i monitorowanie zużycia
energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finanso‑
wych, śledzenie i monitorowanie zmian cen benzyny dla innych osób
do celów badania sprawozdań finansowych, sporządzanie bilansów
finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowa‑
nia, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów
z konta, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość],
usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze dotyczące
rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, usługi
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi rachunkowe
w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi po‑
datkowe, usługi rachunkowości w zakresie czesnego, usługi w zakre‑
sie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie procesów zwią‑
zanych z deklaracjami podatkowymi, zarządzanie rachunkami firm,
zarządzanie rachunkowością, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, rekrutacja
personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selek‑
cji personelu, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, adresowanie kopert, fakturowanie w zakresie usług
medycznych, fotokopiowanie, obróbka tekstów, powielanie doku‑
mentów, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, doradz‑
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
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w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania opinii publicz‑
nej, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza odbioru
reklamy, analiza rynku.

(111) 299304
(220) 2016 11 16
(210) 463974
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) GREENLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza, PL.
(540) greenline SPRZĘT I NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie kongresów edukacyjnych, organizo‑
wanie i prowadzenie kongresów, prowadzenie seminariów i kongre‑
sów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowa‑
nie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, pro‑
wadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, medyczne usługi edukacyjne, usługi eduka‑
cji medycznej, kursy szkoleniowe związane z medycyną, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie i szkolenia, organizo‑
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, 44 badania medyczne,
badania psychologiczne, kliniki medyczne, konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medyczne‑
go, pomoc medyczna, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne,
przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
dentystyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze w zakresie chi‑
rurgii, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik
medycznych, usługi medyczne: usługi medyczne w zakresie lecze‑
nia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi
ortodontyczne.
(111) 299305
(220) 2016 11 22
(210) 464175
(151) 2017 06 12
(441) 2017 01 16
(732) SQTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EP EasyProtect Przedłużona Gwarancja
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary
(531) 24.01.15, 24.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa i pomoc w zakresie organizowa‑
nia, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania
i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi dotyczące fuzji pod‑
miotów gospodarczych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów
handlowych, wycena działalności handlowej, usługi z zakresu pro‑
wadzenia księgowości i rachunkowości, audytu, usługi dotyczące
franszyzy, doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podat‑
kowych, analizy kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania perso‑
nelem, usługi rekrutacji personelu, badania rynku, usługi reklamowe
z zakresu działalności gospodarczej, publikacja książek, broszur i ma‑
teriałów informacyjnych o charakterze reklamowym, prowadzenie
baz danych, monitoring rynku nieruchomości, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów, a mianowicie sprzęt AGD, RTV, komputery
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i urządzenia peryferyjne, sprzęt komunikacyjny i telekomunikacyj‑
ny, artykuły elektryczne i media elektroniczne powszechnego użyt‑
ku, artykuły użytku osobistego i domowego, sprzęt fotograficzny
i telefoniczny, urządzenia biurowe oraz części zamienne i akcesoria
do wyżej wymienionych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglą‑
dać i kupować w sklepach hurtowych, detalicznych i za pośrednic‑
twem Internetu, 36 usługi i operacje finansowe, usługi i operacje
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
(home banking), usługi ubezpieczeniowe: pozyskiwanie nowych
klientów, promowanie sprzedaży polis ubezpieczeniowych przyj‑
mowanie zamówień na konkretny produkt lub usługę w imieniu
zleceniodawcy, telefoniczna promocja sprzedaży ubezpieczeń, pro‑
wadzenie punktów informacji telefonicznej „call center” w zakresie
ubezpieczeń, przeprowadzanie ankiet i sondaży, marketingu, badań
i umów w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie centralą obsługi klienta
oraz centralą telefoniczną obsługi klienta, zarządzanie bazą danych
dotyczącą klientów, zarządzanie procesem przyjmowania zleceń/
zamówień ubezpieczeniowych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów ubezpieczeń, informacja dotycząca ubezpieczeń udzielana
za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi brokerów ubezpie‑
czeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów
finansowych, inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa kredytowego i finansowego, kredytowanie,
emisja i obsługa kart kredytowych i debetowych, transakcje finanso‑
we, operacje walutowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
usługi inwestycyjne: kapitałowe, lokaty, analizy finansowe, eksper‑
tyzy dla celów fiskalnych, usługi doradztwa i informacji w sprawach
finansowych, kredytowych, bankowych i ubezpieczeniowych, usługi
w zakresie tworzenia, rejestracji, likwidacji przedsiębiorstw, usługi
brokerskie w zakresie: nieruchomości, hipotek, papierów warto‑
ściowych, zarządzania, planowania i doradztwa w sprawach doty‑
czących mienia powierzonego, środków finansowych, ruchomości
i nieruchomości, wyceny i pośrednictwa w obrocie majątkiem nie‑
ruchomym, ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej specjali‑
stów rynku nieruchomości, 37 usługi w zakresie montażu, instalacji,
napraw i serwisu: sprzętu AGD, RTV, komputerów i urządzeń pery‑
feryjnych, sprzętu komunikacyjnego i telekomunikacyjnego, artyku‑
łów elektrycznych i mediów elektronicznych powszechnego użytku,
artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu fotograficznego
i telefonicznego, urządzeń biurowych oraz części zamiennych i akce‑
soriów do wyżej wymienionych.

(111) 299306
(220) 2016 11 22
(210) 464178
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) SPIŻ ARKADIUSZ MINI BROWAR I RESTAURACJA SPIŻ,
Wrocław, PL.
(540) SPIŻOWA MOC
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
woda stołowa, woda mineralna, woda gazowana i niegazowana, na‑
poje energetyzujące nie do celów leczniczych, napoje izotoniczne,
napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, sorbety
w postaci napojów, soki, soki owocowe, soki warzywne, nektary owo‑
cowe, nektary warzywne, koncentraty i syropy owocowe, koktajle
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, preparaty do produkcji na‑
pojów bezalkoholowych, koncentraty i syropy do sporządzania na‑
pojów bezalkoholowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hur‑
towej piwa, produktów piwowarskich, napojów bezalkoholowych,
wody stołowej, wody mineralnej, wody gazowanej i niegazowanej,
napojów energetyzujących nie do celów leczniczych, napojów izo‑
tonicznych, napojów orzeźwiających, napojów na bazie owoców lub
warzyw, sorbetów w postaci napojów, soków, soków owocowych,
soków warzywnych, nektarów owocowych, nektarów warzywnych,
koncentratów i syropów owocowych, koktajli bezalkoholowych,
aperitifów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów bez‑
alkoholowych, koncentratów i syropów do sporządzania napojów
bezalkoholowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi organizowania imprez, targów, pokazów i wystaw w celach
handlowych, reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi zarządzania i administrowania działalnością go‑
spodarczą, 41 usługi w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi klubowe,
usługi klubów nocnych, klubów muzycznych, klubów filmowych,
usługi w zakresie karaoke, salony gier automatycznych, usługi or‑
ganizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, artystycznych,
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rekreacyjnych i kulturalnych, usługi organizowania i prowadzenia
koncertów, spektakli, festiwali, widowisk muzycznych, zabaw, dan‑
cingów, dyskotek i pokazów filmowych, usługi organizowania loterii,
konkursów rozrywkowych, usługi informacji o imprezach rozrywko‑
wych, artystycznych i kulturalnych, koncertach, spektaklach, festiwa‑
lach, widowiskach muzycznych, zabawach, dancingach, dyskotekach
i pokazach filmowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, rekreacyjne i kulturalne,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych i video, 43 usługi gastronomicz‑
ne, usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji samoobsługo‑
wych, restauracji szybkiej obsługi, usługi barowe, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, pubów, kantyn, pizzerii,
bufetów, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje na za‑
mówienie, catering, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob‑
sługi wydarzeń.

(111) 299307
(220) 2016 11 24
(210) 464366
(151) 2017 05 18
(441) 2017 01 30
(732) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RADIO VOX
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gaze‑
ty, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze, książki, portrety, wydruki
graficzne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług w zakresie: bada‑
nia 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, rozpo‑
wszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów rekla‑
mowych, 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 transmi‑
sji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych,
poczty elektronicznej, przesyłania informacji i wiadomości, trans‑
misji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechnia‑
nia programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji in‑
formacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości,
41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi kompu‑
terów, edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych, organizo‑
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radio‑
wej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub tele‑
wizyjnych, 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 kon‑
ferencji i kongresów, informacji o imprezach rozrywkowych i rekre‑
acji, publikowania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa,
wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie usług
w zakresie: programowania komputerów, doradztwa w zakresie
sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron interne‑
towych dla osób trzecich, 45 prowadzenie usług w zakresie: licen‑
cjonowania własności intelektualnej, zarządzania i administrowania
prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.
(111) 299308
(220) 2016 12 07
(210) 464844
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) SZYSZKOKŁOS
(510), (511) 1 azotany, bentonit, substancje chemiczne do fermenta‑
cji wina, glukoza dla przemysłu spożywczego, konserwacja piwa, pek‑
tyna dla przemysłu spożywczego, węglan wapnia, kwasy, preparaty
do klarowania wina, ziemia do upraw, substancje chemiczne do pro‑
dukcji wina, fosforany, garbniki, 9 rurki kapilarne, wskaźniki i mierniki
temperatury, termometry domowe inne niż do celów medycznych,
termometry zaokienne, mierniki ciśnienia atmosferycznego, instru‑
menty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, urządzenia re‑
gulujące ciepło, mierniki, czytniki optyczne, laboratoryjna i naukowa
aparatura do destylacji, urządzenia do dozowania, filtry-do wina,
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piwa, grawitacyjne, elektryczne, kartony filtracyjne, worki filtracyj‑
ne, przyrządy meteorologiczne, wskaźniki poziomu wody, wyroby
ze szkła zawarte w tej klasie, areometry, rurki fermentacyjne, 11 zesta‑
wy wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania wina,
aparatura do produkcji wina, 21 artykuły i sprzęt gospodarstwa do‑
mowego taki jak: bidony, cedzaki, cukiernice, czajniki nieelektryczne,
deski do krojenia, deski do prasowania, doniczki, dozowniki mydła,
papieru toaletowego i ręczników papierowych, durszlaki, dzbanki,
nieelektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy i herbaty, garnki,
garnki kamionkowe, gąbki, karafki, kieliszki, kolby szklane, kosze
na odpadki, kubki, nieelektryczny sprzęt kuchenny, kufle do piwa,
lejki, lodówki nieelektryczne turystyczne i przenośne, miski, młyn‑
ki nieelektryczne, naczynia ceramiczne, naczynia do picia, shakery,
naczynia stołowe, patelnie, pipety, pochłaniacze dymu do użytku
domowego, poidła, pojemniki na chleb, pokrywki do garnków i na‑
czyń, półmiski, zestawy do przypraw, pudełka na kanapki, pułapki
na myszy, rękawice do celów domowych i ogrodnicze, roboty ku‑
chenne, rondle, ruszty, słoje szklane, spryskiwacze, szczotki, szklanki
do napojów, termosy, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne,
wiadra, degustatory wina, wykałaczki, szkło techniczne nieprzetwo‑
rzone i półprzetworzone, szybkowary, wyroby z tworzyw sztucznych
takie jak: suszarki do owoców/grzybów, drylownice do owoców,
beczki plastikowe do kwaszenia kapusty, beczki plastikowe na wino,
kapslownice, korkownice do korkowania wina, pojemniki plastiko‑
we fermentacyjne, obcinaki kapturków termokurczliwych, pompki
do wina, korki syntetyczne do butelek, korki plastikowe do balonów,
kapturki termokurczliwe, suszarki do butelek, lejki, łyżki, mieszadła,
sitka, dzbanki plastikowe, dzbanki plastikowe z podziałką, kaptu‑
ry do zamykania balonów, krany do pojemników fermentacyjnych,
zatyczki do butelek, stojaki na wino, skrzynki na owoce, skrzynki
na butelki, środki i przyrządy laboratoryjne do produkcji wina formy
i foremki, kubły, kubki, miednice, miotły, suszarki do bielizny, zbior‑
niki termoizolacyjne, aparatura, środki i przyrządy do produkcji wina
zwłaszcza balony do wina, szklane, plastikowe, butelki ozdobne, bu‑
telki na wino, piwo, wódkę, nalewki, miody pitne, butelki ozdobne
z kranikami, zakrętki do słoików, słoiki typu twist-off, słoje szklane,
sokowniki, nalewaki do piwa, ozdobne zestawy korkociągów, pier‑
siówki, korki z korka, kapsle, beczki na wino, 30 aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne, aromat kawowy, drożdże, zaczyn, pożywki
dla drożdży-niebakteryjne, przyprawy, wyciągi inne niż do celów me‑
dycznych, zakwas, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospo‑
darstwa domowego, 31 słód dla piwowarstwa i gorzelni, produkty
uboczne w procesie obróbki ziaren zbóż, chmiel, szyszki chmielowe,
winorośle, karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, produkty do ho‑
dowli zwierząt, kiszonki, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka
dla zwierząt, owies, otręby zbożowe, dodatki do pasz dla zwierząt,
pożywienie dla zwierząt domowych, proteiny dla zwierząt, przynęty
dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, artykuły spożywcze dla zwie‑
rząt ziarno do żywienia zwierząt, 32 piwo słodowe, piwo bezalkoho‑
lowe, piwo, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje
wzbogacone dodatkiem minerałów, napoje izotoniczne, napoje dla
sportowców, napoje energetyzujące, 33 napoje alkoholowe, napoje
alkoholowe z owoców, wina, wina grzane, wina musując, wina o ob‑
niżonej zawartości alkoholu, alkohole wysokoprocentowe, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne zawierające al‑
kohol, 35 usługi sprzedaży towarów zawartych w wykazie, reklama,
edycja tekstów, pokazy towarów w celach handlowych i reklamo‑
wych, usługi degustacji w celach handlowych i reklamowych.

(111) 299309
(220) 2016 12 08
(210) 464964
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn, PL.
(540) eco economicline
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoszary
(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 12 bagażniki do pojazdów, bagażniki dachowe do po‑
jazdów, boksy dachowe, pokrywy bagażników samochodowych, ba‑
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gażniki mocowane na pokrywie bagażnika pojazdów, bagażniki sa‑
mochodowe na koło zapasowe, bagażniki na narty do samochodów,
bagażniki rowerowe na dach samochodu, uchwyty rowerowe do sa‑
mochodów na klapę, uchwyty rowerowe do samochodów na hak,
bagażniki na torby do rowerów, siatki bagażowe do pojazdów, wózki
bagażowe do pojazdów, kosze bagażowe do pojazdów, uchwyty
do przewożenia sprzętu wodnego na dachach samochodów, płyty
magnetyczne do montaży na dachach samochodów, pręty bagaż‑
ników dachowych do pojazdów, pojemniki przystosowane do użyt‑
ku w bagażnikach pojazdów, akcesoria do bagażników i boksów
dachowych: adaptery, wsporniki, uchwyty na przewożony sprzęt,
maty, obejmy zaciskowe, ograniczniki, taśmy do mocowania bagażu
w bagażnikach samochodowych, pokrowce na bagażniki, przegrody
do bagażników samochodowych, torby i organizery do bagażników,
wieszaki do boxów dachowych, ramy do bagażników do rowerów,
akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, torby rowerowe, po‑
krowce na pojazdy, pokrowce na kierownice samochodowe, pokrow‑
ce na siedzenia pojazdów, pokrowce na koła zapasowe do pojazdów,
rolety i osłony przeciwsłoneczne do samochodów, fotele bezpie‑
czeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, lusterka wsteczne do po‑
jazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów, opaski antypo‑
ślizgowe na koła samochodów, łańcuchy rowerowe, zaczepy i haki
do przyczep do pojazdów, błotniki do pojazdów, kierunkowskazy
do pojazdów, kołpaki do pojazdów, przeciw oślepieniowe urządze‑
nia do pojazdów, drągi holownicze do pojazdów, haki holownicze
do pojazdów, dyszle holownicze do przyczep i pojazdów, 27 dywani‑
ki i maty samochodowe.

(111) 299310
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) RENTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RENTIS Smart way to rent a car
(540)

(210) 465007

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski, biały
(531) 17.01.05, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży.
(111) 299311
(220) 2016 12 09
(210) 465017
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie, PL.
(540) m MLEKOVITA paluszki serowe cheese sticks MiaMu 1 porcja
dla Ciebie 1 portion for you
(540)
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pokazy towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działalność
reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, takich
jak: ulotki, broszury, bilbordy, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzeda‑
ży detalicznej i hurtowej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów
przemysłu spożywczego, usługi agencji importowo-eksportowej.

(111) 299312
(220) 2016 12 09
(210) 465018
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 23
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MultiSport
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie programami
lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, orga‑
nizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, ba‑
dania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej,
administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe, 41 usługi
informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia w za‑
kresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, konkursów, kształcenie praktyczne, usługi kultury fizycz‑
nej, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów,
przyjęć, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja o roz‑
rywce, organizowanie zajęć sportowych i urządzeń sportowych,
organizowanie obozów wakacyjnych, usługi związane z organizacją
wypoczynku, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi re‑
stauracyjne, gastronomiczne i cateringowe.
(111) 299313
(220) 2016 12 12
(210) 465037
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Pudding na zimno
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
żółty, srebrny, zielony, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.01.02, 11.03.14, 11.03.25, 08.03.01,
08.07.15, 09.01.10
(510), (511) 30 desery w proszku, puddingi.
Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, zielony, jasnozielony,
biały, czarny, różowy, pomarańczowy
(531) 03.04.02, 05.05.23, 25.01.15, 25.01.05, 26.01.06, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 sery, żywność produkowana z mleka i mięsa, potrawy
z mleka i warzyw, potrawy z mleka i ryb, potrawy z mleka i owoców,
35 badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie sondaże, organizo‑
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,

(111) 299314
(220) 2016 12 12
(210) 465055
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LACTOVIT
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane
dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mle‑
ka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, mleko dla niemowląt,
mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, substytuty mleka matki, sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla
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niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycz‑
nych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mlecz‑
ne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach, 35 usługi
reklamowe, marketingowe, promocyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzeda‑
ży mleka w proszku, mleka w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci
i niemowląt, produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla nie‑
mowląt, odżywek dla dzieci.

(111) 299315
(220) 2016 12 12
(210) 465057
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) OPIELEWICZ MAREK CARP LIFE, Sławoszowice, PL.
(540) Carp Life
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, a w tym między innymi bluzy dresowe, bluzy
sportowe, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim lub długim rękawem,
koszulki z nadrukami, T-shirty z krótkim rękawem, spodnie, nakrycia
głowy, a w tym między innymi czapki, czapki z daszkiem, sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], 28 sprzęt wędkarski, przynęty węd‑
karskie, sztuczne przynęty wędkarskie, ciężarki do wędek, przypony
wędkarskie, zanęty wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, sieci węd‑
karskie, żyłki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby wędkarskie, ha‑
czyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty
wędkarskie], pudełka na muchy i przynęty, wabiki do rybołówstwa,
harpuny do użytku w rybołówstwie, 31 przynęty jadalne, przynęty
żywe i naturalne, karma dla ryb, krewetki w solance przeznaczone
do pożywienia dla ryb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet odzieży i nakryć głowy,
przynęt i karmy dla ryb oraz artykułów wędkarskich i sprzętu węd‑
karskiego.
(111) 299316
(220) 2016 12 12
(210) 465058
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) AQUATON
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukar‑
skie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowa‑
nia, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki bruko‑
wej.
(111) 299317
(220) 2016 12 12
(210) 465059
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) IPCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) IPcall
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usłu‑
gi telefoniczne, informacja o telekomunikacji, radiofonia, 42 opro‑
gramowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 299318
(151) 2017 05 09

(220) 2016 12 12
(441) 2017 01 16

(210) 465062

4499

(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) 12 14 STRADOM HOUSE
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia, prowadzenie zajęć fitness,
43 usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 299319
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DARYNA
(540)

(210) 465066

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony,
czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.05, 24.09.02, 26.05.01, 26.05.08,
27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, fasola w sosie pomidorowym, konfitury, kon‑
serwowe warzywa, leczo, marynowane owoce, marynowane warzy‑
wa, olej słonecznikowy do celów spożywczych, owoce konserwo‑
we, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty do kromek, pestki słonecznika przetworzone, powidła,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na ba‑
zie warzyw, ragout, ratatouille, 30 ciastka, cukierki, karmel, keczup,
majonez, muffiny, pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], pieczywo
chrupkie, pralinki, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), słodycze
zawierające owoce, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy grzy‑
bowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos francuski, sos tatarski,
wyroby cukiernicze, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
owocowe nektary, napoje bezalkoholowe, soki, soki warzywne [na‑
poje], soki owocowe [napoje], 35 administrowanie sprzedażą, do‑
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania marketingowego, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], promocja sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami spożywczymi, usługi
zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą.
(111) 299320
(220) 2016 12 12
(210) 465067
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin, PL.
(540) C DigComp DIGITAL COMPETENCE FOR CITIZENS
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, certyfikatów, 41 organiza‑
cja egzaminów, edukacja.
(111) 299321
(220) 2016 12 12
(210) 465068
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) JANISZEWSKI KRZYSZTOF HAWENEX, Błonie, PL.
(540) new fantastic.pl

4500
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(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki damskie, walizki, torby podróżne, plecaki,
35 reklama, administrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż
torebek damskich, walizek, toreb podróżnych, plecaków.
(111) 299322
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 16
(732) STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Story Time HAND MADE WITH LOVE
(540)

(210) 465070

(111) 299323
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Protektor
(540)

roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia zabezpie‑
czającego przed wypadkami, obuwia ochronnego przeciw napro‑
mieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw zagrożeniom biologicz‑
nym, obuwia ochronnego przeciw wyciekom chemicznym, obuwia
ochronnego zapobiegającego wypadkom lub urazom, obuwia ro‑
boczego, obuwia wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodo‑
odpornego, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia
wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dla
motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia do baseballu, obuwia
do biegania, obuwia do boksu, obuwia do hokeja, obuwia do jazdy
konnej, obuwia do rugby, obuwia do snowboardu, obuwia do trek‑
kingu, obuwia lekkoatletycznego, obuwia na polowania, sandałów.

(111) 299324
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Protektor S.A.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 pościel, łóżka, pościele, materace, poduszki,
pościele do łóżeczek dziecięcych, pościele do łóżeczek niemow‑
lęcych, poduszki, poduszki siedziska, poduszki (obicia), poduszki
nadmuchiwane, poduszki dmuchane, poduszki pod kark, podusz‑
ki wspierające szyję, poduszki na siedzenia, poduszki z wypełnie‑
niem, poduszki na krzesła, poduszki do podpierania głowy, maty
do drzemki (poduszki lub materace), elementy wystroju wnętrz
wykonywane z tkanin (poduszki), poduszki do podpierania pleców,
wszystkie nie do celów medycznych, 24 bielizna pościelowa i koce,
koce do łóżeczek dziecięcych, koce wełniane, kocyki dziecięce, koł‑
dry, kołdry (poszwy), kołdry (przykrycia), kołdry puchowe kołdry
z materiałów tekstylnych, narzuty, narzuty do łóżeczek dziecięcych,
narzuty na łóżko, obrusy, obrusy tekstylne, pościel, poszewki na koł‑
dry, poszewki na poduszki, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych,
prześcieradła na łóżka, przykrycia na łóżka, 25 czapki dziane, czap‑
ki (nakrycia głowy), czapki wełniane, golfy (odzież), nakrycia głowy,
narzutki na ramiona (odzież), odzież damska, odzież tkana, odzież
wełniana, okrycia wierzchnie (odzież), palta, poncza .
(210) 465072
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(210) 465073

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski, czerwony, zielony,
biały
(531) 26.02.05, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie
chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające przed wypadka‑
mi, obuwie ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wy‑
ciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom
lub urazom, 25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie
pustynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie rekre‑
acyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obuwie męskie,
obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, obuwie do baseballu,
obuwie do biegania, obuwie do boksu, obuwie do hokeja, obuwie
do jazdy konnej, obuwie do rugby, obuwie do snowboardu, obuwie
do trekkingu, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na polowania, san‑
dały, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednic‑
twem Internetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia
roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia zabezpie‑
czającego przed wypadkami, obuwia ochronnego przeciw napro‑
mieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw zagrożeniom biologicz‑
nym, obuwia ochronnego przeciw wyciekom chemicznym, obuwia
ochronnego zapobiegającego wypadkom lub urazom, obuwia ro‑
boczego, obuwia wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodo‑
odpornego, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia
wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dla
motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia do baseballu, obuwia
do biegania, obuwia do boksu, obuwia do hokeja, obuwia do jazdy
konnej, obuwia do rugby, obuwia do snowboardu, obuwia do trek‑
kingu, obuwia lekkoatletycznego, obuwia na polowania, sandałów.
(111) 299325
(220) 2016 12 12
(210) 465074
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów, PL.
(540) WOJCIESZOWIANKA-DOLNY ŚLĄSK GÓRNA PÓŁKA
(510), (511) 32 wody mineralne.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski, czerwony, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.02.05, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie
chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające przed wypadka‑
mi, obuwie ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wy‑
ciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom
lub urazom, 25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie
pustynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie rekre‑
acyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obuwie męskie,
obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, obuwie do baseballu,
obuwie do biegania, obuwie do boksu, obuwie do hokeja, obuwie
do jazdy konnej, obuwie do rugby, obuwie do snowboardu, obuwie
do trekkingu, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na polowania, san‑
dały, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednic‑
twem Internetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia

(111) 299326
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Protektor S.A.
(540)

(210) 465075

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie
chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające przed wypadka‑
mi, obuwie ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wy‑
ciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom
lub urazom, 25 obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie
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pustynne, obuwie wodoodporne, obuwie codzienne, obuwie rekre‑
acyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie damskie, obuwie męskie,
obuwie dla motocyklistów, obuwie sportowe, obuwie do baseballu,
obuwie do biegania, obuwie do boksu, obuwie do hokeja, obuwie
do jazdy konnej, obuwie do rugby, obuwie do snowboardu, obuwie
do trekkingu, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na polowania, san‑
dały, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednic‑
twem Internetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia
roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia zabezpie‑
czającego przed wypadkami, obuwia ochronnego przeciw napro‑
mieniowaniu, obuwia ochronnego przeciw zagrożeniom biologicz‑
nym, obuwia ochronnego przeciw wyciekom chemicznym, obuwia
ochronnego zapobiegającego wypadkom lub urazom, obuwia ro‑
boczego, obuwia wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodo‑
odpornego, obuwia codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia
wspinaczkowego, obuwia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dla
motocyklistów, obuwia sportowego, obuwia do baseballu, obuwia
do biegania, obuwia do boksu, obuwia do hokeja, obuwia do jazdy
konnej, obuwia do rugby, obuwia do snowboardu, obuwia do trek‑
kingu, obuwia lekkoatletycznego, obuwia na polowania, sandałów.

(111) 299327
(220) 2016 12 12
(210) 465076
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) protektor
(510), (511) 9 obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie
chroniące przed ogniem, obuwie zabezpieczające przed wypadka‑
mi, obuwie ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wy‑
ciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom
lub urazom, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośred‑
nictwem Internetu obuwia, obuwia ochronnego, ochronnego obuwia
roboczego, obuwia chroniącego przed ogniem, obuwia zabezpiecza‑
jącego przed wypadkami, obuwia ochronnego przeciw napromienio‑
waniu, obuwia ochronnego przeciw zagrożeniom biologicznym, obu‑
wia ochronnego przeciw wyciekom chemicznym, obuwia ochronnego
zapobiegającego wypadkom lub urazom, obuwia roboczego, obuwia
wojskowego, obuwia pustynnego, obuwia wodoodpornego, obuwia
codziennego, obuwia rekreacyjnego, obuwia wspinaczkowego, obu‑
wia damskiego, obuwia męskiego, obuwia dla motocyklistów, obu‑
wia sportowego, obuwia do baseballu, obuwia do biegania, obuwia
do boksu, obuwia do hokeja, obuwia do jazdy konnej, obuwia do rug‑
by, obuwia do snowboardu, obuwia do trekkingu, obuwia lekkoatle‑
tycznego, obuwia na polowania, sandałów.
(111) 299328
(220) 2016 12 12
(210) 465077
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ,
Warszawa, PL.
(540) OK ZESZYT
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ma‑
teriały drukowane, podręczniki edukacyjne, podręczniki pomocni‑
cze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, książki
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane instruk‑
cje dotyczące metod nauczania, publikacje edukacyjne, papierowe
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, druko‑
wane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 nauczanie
i szkolenia, szkolenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne, organizo‑
wanie programów szkolenia młodzieży, usługi w zakresie szkolenia
nauczycieli, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz‑
tatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz‑
tatów (szkolenia), udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, warsztaty w celach
edukacyjnych, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, sprawdziany
edukacyjne, testy edukacyjne, pokazy edukacyjne, seminaria edu‑
kacyjne, edukacyjne usługi egzaminowania, edukacyjne usługi do‑
radcze, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
w szkołach średnich, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzie‑
ci, usługi z zakresu przygotowywania programów nauczania, ocena
nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się.
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(111) 299329
(220) 2016 12 12
(210) 465079
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) MALIŃSKI RAFAŁ, Wartkowo, PL.
(540) ZM ARKTICA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 03.01.14, 06.01.02, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji dla chłod‑
nictwa, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalacja
urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chło‑
dzenia.
(111) 299330
(220) 2016 12 12
(210) 465083
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) SZYMCZAK IZABELA MARIA HAIR-LAB KLINIKA WŁOSÓW,
Warszawa, PL.
(540) hairlab
(510), (511) 44 salony fryzjerskie.
(111) 299331
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) NORDECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) credit.pl PIENIĄDZE BLISKO
(540)

(210) 465084

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, pożyczki ratalne, pożyczanie pod zastaw,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, informacje finansowe, usługi konsultingu finansowego,
analizy finansowe, zarządzanie finansami, faktoring, handel walu‑
tami i wymiana walut, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
doradztwo w zakresie długów, agencja ściągania wierzytelności.
(111) 299332
(220) 2016 12 12
(210) 465085
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) BLUE DOT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) space³ac
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar‑
czych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące rozpoczynania działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo w zakre‑
sie pozyskiwania kontaktów handlowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, handlowe wyceny, analiza kosztów, biznesowe oce‑
ny i wyceny w sprawach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działal‑
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ności gospodarczej, statystyczne zestawienia, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wywiad gospodarczy,
36 usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa inwesty‑
cyjnego, usługi w zakresie kojarzenia ze sobą inwestorów z benefi‑
cjentami, doradztwo w zakresie inwestycji, organizacja inwestycji,
usługi pozyskiwania inwestycji, zbieranie kapitału, usługi powier‑
nictwa inwestycyjnego, analizy finansowe, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczają‑
cych, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia finansowe, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe,
kaucje [gwarancje], wyceny finansowe, usługi w zakresie wyceny wła‑
sności intelektualnej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz konkursów
dla przedsiębiorców i osób fizycznych, kursy dla przedsiębiorców
oraz osób fizycznych, edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz
rozwoju biznesu, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja bro‑
szur, materiałów edukacyjnych, poradników oraz innych publikacji
edukacyjnych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i ob‑
sługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów, pokazy
kształcenia praktycznego, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia.

(111) 299333
(220) 2016 12 12
(210) 465090
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) STARKO ELŻBIETA CENTRUM SZKOLEŃ I TERAPII ZŁOTY
ŚRODEK, Lublin, PL.
(540) UZDRAWIAJĄCE SZEPTY
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze plakaty z papieru lub kartonu,
broszury, periodyki-czasopisma, publikacje drukowane, etykiety
nie z materiału tekstylnego, formularze w postaci blankietów i dru‑
ków, diagramy, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały
do nauczania, materiały do nauczania, materiały piśmienne, naklejki
adresowe, nalepki, naklejki pióra-artykuły biurowe, pióra wieczne,
pióra ze stali, pudełka kartonowe lub papierowe, prospekty, publi‑
kacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, ulotki, wy‑
druki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), publikacje
drukowane, 41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie-eduka‑
cja, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
kształcenie praktyczne-pokazy, nauczanie, szkolenia-organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, kształcenie-praktyka, usługi przekwalifi‑
kowania zawodowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
porady zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, kursy kore‑
spondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji.
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko‑
leniowych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz‑
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, 44 aromatera‑
pia, chiropraktyka. fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologicz‑
ne, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 299334
(220) 2016 12 12
(210) 465091
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) SZYMAŃSKI TOMASZ VERASHAPE, Rzeszów, PL.
(540) CADWorks CAD / CAM / CAE / PDM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
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(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, ekrany projekcyj‑
ne, ekrany wideo, interfejsy komputerowe, komputery, komputery
przenośne (podręczne], monitory [programy komputerowe], moni‑
tory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
okulary 3D, okulary inteligentne, pamięci komputerowe, pamięci ze‑
wnętrzne USB, plotery, płytki dla układów scalonych, programy kom‑
puterowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom‑
puterowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie
do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), kodowane
programy, programy do drukarek, programy systemów operacyj‑
nych, komputerowe programy operacyjne, programy komputerowe
do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie interfejsów, opro‑
gramowanie firmowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowa‑
nie kompilujące, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
edukacyjne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elek‑
tromechaniczne, oprogramowanie sensoryczne.

(111) 299335
(220) 2016 12 12
(210) 465097
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) STADNICKA DOROTA, STADNICKI PIOTR VIDI SPÓŁKA
CYWILNA, Iława, PL.
(540) Stary Tartak
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, informacja ho‑
telowa, usługi restauracji hotelowych, hotelowe usługi kateringowe,
usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, or‑
ganizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, świadczenie usług przez hotele i motele, hotele, ho‑
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, restau‑
racje samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje z grillem,
restauracje dla turystów, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau‑
racjach.
(111) 299336
(220) 2016 12 12
(210) 465096
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,
Brzesko, PL.
(540) MWM
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pojemniki metalowe, 7 koparki (maszyny do robót
ziemnych), zamiatarki samojezdne, maszyny i urządzenia do obsługi
trakcji torowej, 12 nadwozia samochodów, pojazdy szynowo-dro‑
gowe, lokomotywy wąskotorowe, pojazdy do zbierania i transportu
odpadów, dystrybutory piasku, 37 naprawa, produkcja i konserwacja
maszyn, obsługa i naprawy samochodów.
(111) 299337
(220) 2016 12 12
(210) 465098
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) STACHOWIAK MARCIN DOMMAT, Oborniki, PL.
(540) smartlean
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, zielony
(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe związane z per‑
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sonelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 41 organi‑
zowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia
personelu, usługi szkolenia zawodowego.

(111) 299338
(220) 2016 12 13
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Darłowo, PL.
(540) BBS Bank
(540)

(210) 465151

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.02, 27.05.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom [punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności
gospodarczej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, sporządzanie wyciągów z konta, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy finansowe,
bankowość hipoteczna, bankowość online, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, handel walutami i wymiana walut, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki [fi‑
nansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnia‑
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych,
usługi finansowania, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biu‑
rowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansa‑
mi, zarządzanie nieruchomością.
(111) 299339
(220) 2016 12 14
(210) 465163
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) #KARTA MILION WARTA
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne umożliwiające realizację przekazów
pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje mobilne umożliwiają‑
ce realizację internetowych przekazów pieniężnych, aplikacje mobil‑
ne umożliwiające realizację płatności mobilnych, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednic‑
twem sieci Internet, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto‑
we, karty płatnicze, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne‑
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, bankoma‑
ty, usługi płatności między użytkownikami telefonów, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, pro‑
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urzą‑
dzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwia‑
jące kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie
do transmisji poufnych informacji, aplikacje komputerowe do pobra‑
nia, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
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telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, prze‑
kazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do re‑
jestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze‑
wnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetycz‑
ne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagra‑
ne taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, gra‑
fiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publika‑
cje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy,
audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektro‑
nicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego 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, odbiorni‑
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo‑
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako‑
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana‑
łów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko‑
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Re‑
corder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożli‑
wiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za po‑
średnictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe
i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery interne‑
towe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla po‑
jazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli
do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórko‑
wego, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, nadajniki sy‑
gnałów 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 Inter‑
netu 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, or‑
ganizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramo‑
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 urzą‑
dzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-defini‑
tion, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza
naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, sateli‑
tarna, kablowa, 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 pro‑
spektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, rów‑
nież za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, pośred‑
nictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tek‑
stów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamo‑
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży
aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
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towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisa‑
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko‑
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputero‑
we, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewi‑
zyjne, 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 kompu‑
terach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapi‑
sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za‑
pisu 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 satelitar‑
nego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i ra‑
diowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodo‑
wywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe za‑
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewi‑
zyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowa‑
nym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i za‑
kup 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 przeno‑
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych kon‑
soli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komór‑
kowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośred‑
nictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo‑
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy‑
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedial‑
nych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego
przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic‑
twem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie mediów,
cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wi‑
deo high-definition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewi‑
zja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja na‑
ziemna, satelitarna, kablowa, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, 36 analizy finansowe, administrowanie
finansami, bankowość online, doradztwo w sprawach finansowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
usługi realizacji przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), usłu‑
gi realizacji internetowych przekazów pieniężnych, usługi realizacji
płatności mobilnych, usługi realizacji mikropłatności oraz płatności
za pośrednictwem sieci Internet, transfer elektroniczny środków pie‑
niężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi zarządzania finansami, telefoniczne usłu‑
gi bankowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi bankowości inter‑
netowej, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Interne‑
cie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji
komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania da‑
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyj‑
ne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomu‑
nikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamia‑
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nia i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi infor‑
macyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienio‑
nych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośred‑
nictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiado‑
mości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie po‑
łączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służą‑
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron interneto‑
wych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy‑
świetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych infor‑
macji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewi‑
zyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumental‑
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audy‑
cji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cy‑
frowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem prze‑
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spo‑
śród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra‑
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożli‑
wiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewi‑
zyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urzą‑
dzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomu‑
nikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informa‑
cyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkur‑
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przeka‑
zywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne prze‑
znaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowe‑
go forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu
do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe
(usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania progra‑
mów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz
z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarcza‑
nie 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 prze‑
kazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, świa‑
tłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarcza‑
nia treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, transmisja gło‑
su, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter‑
netu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multi‑
medialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkol‑
wiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o eduka‑
cji, wypożyczanie filmów kinowych, telewizyjne programy rozrywko‑
we, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier
świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozryw‑
kowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka mi‑
gowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, orga‑
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożycza‑
nie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawo‑
dów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
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elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, reali‑
zacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle,
rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kino‑
wych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawia‑
nie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji ory‑
ginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty
reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi kompo‑
nowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamo‑
wych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, in‑
formacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie komputerów, 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 edukacyj‑
nych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji inte‑
raktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarza‑
nia dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automa‑
tycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z prefe‑
rencjami 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 nagra‑
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, udostępnianie filmów, programów telewizyj‑
nych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony interneto‑
wej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne
oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów
telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie na‑
grań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, re‑
cenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, or‑
ganizowanie loterii, prowadzenie loterii, organizowanie gier
i konkursów, prowadzenie gier i konkursów, usługi rozrywkowe
w postaci konkursów, usługi rozrywkowe związane z konkursami, or‑
ganizowanie konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośred‑
nictwem Internetu, 42 prowadzenie portali internetowych i teleko‑
munikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komór‑
kowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnia‑
nie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie filmów
i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi
wideo na żądanie, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji do‑
tyczących filmów i programów telewizyjnych, dostarczanie progra‑
mów telewizyjnych i filmów bez pobierania, analizy komputerowe,
konwersja danych i programów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie danych
elektronicznych.

(111) 299340
(220) 2016 12 14
(210) 465168
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) LOTAR SOUNDS MUSIC
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w za‑
kresie reklamy i promocji, działalność reklamowa, marketing, orga‑
nizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, promowanie
koncertów muzycznych, usługi w zakresie zarządzania biznesowe‑
go świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, 41 działalność
rozrywkowa i rekreacyjna, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne, konkursy muzyczne, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk, pokazów spektakli, koncertów i imprez
rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym
udziałem słuchaczy i widzów, produkcja i montaż programów radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja nagrań muzycznych, prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w po‑
staci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień
artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzycz‑
ne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo.
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(111) 299341
(220) 2016 12 14
(210) 465177
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) AQUA
(540)

(531) 02.07.02, 02.07.04, 02.07.23, 02.07.25, 27.05.01, 26.11.09
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, napoje ga‑
zowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, soki
owocowe.
(111) 299342
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) KUCIŃSKI MARIUSZ, Węglew-Kolonia, PL.
(540) kucmar.pl
(540)

(210) 465178

Kolor znaku: różowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, czarny,
szary, biały
(531) 21.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 20 zestawy zawierające statuetki, figurki, dzieła sztuki
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 28 zestawy zawie‑
rające akcesoria na przyjęcia, w szczególności: dekoracje świątecz‑
ne, gadżety na imprezy [bibeloty, podarki na przyjęcia], serpentyny,
wstęgi, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach,
strzelające zabawki, gry towarzyskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, szczególnie za pośrednictwem sieci Internet artykułów
dekoracyjnych, akcesoriów na przyjęcia, gadżetów na imprezy, gier
planszowych.
(111) 299343
(220) 2016 12 14
(210) 465179
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 23
(732) STRZELCZYK WITOLD BRACIA STRZELCZYK, Warszawa, PL.
(540) NATURAL POLAND ENERGY FROM NATURE
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnozielony, ciemnozielony, szary
(531) 05.03.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki
do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, mlecz‑
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji wło‑
sów, 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, białkowe su‑
plementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, mleko w proszku
dla niemowląt, odżywcze suplementy diety, żywność dla niemowląt,
29 mleko, serwatka, mleczne produkty, napoje mleczne z przewagą
mleka, masło, margaryna, masło kokosowe, mleko w proszku, mleko
sfermentowane, mleko skondensowane, zsiadłe mleko, dziczyzna,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mrożone owo‑
ce, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kokosowy,
olej kukurydziany, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
sezamowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnia‑
nego do celów kulinarnych, oleje jadalne, 31 pokarm dla zwierząt do‑
mowych, pokarm dla ptaków, owoce świeże, napoje dla zwierząt do‑
mowych, 32 soki, soki warzywne, owocowe nektary, bezalkoholowe,
drinki na bazie piwa, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzboga‑
cane proteinami, napoje serwatkowe, piwo, piwo słodowe, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do pro‑
dukcji napojów, lemoniada, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
koktajle bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje bez‑
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alkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napo‑
je na bazie owoców lub warzyw, pastylki do napojów gazowanych,
sok pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, sorbety
[napoje], syrop do lemoniad, syropy do napojów, woda gazowana,
woda mineralna [napoje], woda sodowa, soki, 33 alkohole wysoko‑
procentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe,
aperitify, brandy, cydr, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], koktajle, likiery, miód pitny, napoje alko‑
holowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
wino, wódka, gorzkie nalewki.

(111) 299344
(220) 2016 12 14
(210) 465193
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Atrakcyjna.pl
(540)

Kolor znaku: bordowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.05.02
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
odzież sportowa, bielizna, rajstopy, skarpety, Ieginsy, 35 usługi mar‑
ketingowe, usługi reklamowe prowadzone na rzecz osób trzecich,
zamieszczanie reklam na samochodach, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, kojarzenie kontrahentów handlowych na zasadzie odbior‑
cy i dostawcy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia skupu
i sprzedaży w: hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem stro‑
ny internetowej towarów takich jak: odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież sportowa, bielizna, rajstopy, skarpety, legin‑
sy.
(111) 299345
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) PRO FAMILY
(540)

(210) 465195

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.17, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mro‑
żonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal‑
koholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda‑
żą odzieży i dodatków odzieżowych, 37 ładowanie akumulatorów
samochodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje obsługi
(stacje benzynowe), usługi myjni pojazdów, usługi tankowania ben‑
zyną pojazdów silnikowych, 43 rezerwacja zakwaterowania hotelo‑
wego, rezerwacje hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, udostęp‑
nianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe.

(111) 299346
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) Pro Family
(540)

(210) 465196

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku‑
łów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo‑
gurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na‑
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 43 bary,
bary przekąskowe, oferowanie żywności i napojów w bistrach, re‑
stauracje samoobsługowe, snack-bary, usługi restauracyjne, usługi
świadczone przez bary bistro.
(111) 299347
(220) 2016 12 15
(210) 465213
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) HERSZEL MAKSYMILIAN INDIVIDUAL GROUP, JastrzębieZdrój, PL.
(540) D&D DEUTSCHE DROGERIE
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(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z przyborami i przyrządami
kosmetycznymi, z kosmetykami w tym kosmetykami upiększający‑
mi, kremami, preparatami kosmetycznymi do kąpieli, środkami per‑
fumeryjnymi, płynami do pielęgnacji włosów, środkami do czyszcze‑
nia zębów, środkami kosmetycznymi dla dzieci, z artykułami chemii
gospodarczej i artykułami higienicznymi.
(111) 299348
(220) 2016 12 15
(210) 465215
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) HERSZEL MAKSYMILIAN INDIVIDUAL GROUP, Jastrzębie
‑Zdrój, PL.
(540) INDIVIDUAL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żołty
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 środki pielęgnacyjne do samochodów, preparaty
do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych pojaz‑
dów, kosmetyki samochodowe, szampony do mycia samochodów,
środki do czyszczenia i woskowania samochodów, środki do pielę‑
gnacji elementów ze skóry i tworzyw sztucznych, środki zapachowe
do samochodów, zapachy samochodowe, 4 oleje silnikowe, 35 usłu‑
gi prowadzenia punktów sprzedaży samochodów osobowych i do‑
stawczych, części do samochodów osobowych i dostawczych, ole‑
jów samochodowych, płynów eksploatacyjnych do samochodów,
kosmetyków samochodowych w tym do pielęgnacji lakieru, do pie‑
lęgnacji tworzyw sztucznych zewnętrznych i wewnętrznych środka‑
mi do czyszczenia tapicerki, zapachów do kabiny.
(111) 299349
(220) 2016 12 15
(210) 465228
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZIZAN
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 299350
(220) 2016 12 15
(210) 465242
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) GRUPA AUTO WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRUPA AUTO WIMAR
(540)

(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 37 usługi napraw awarii pojazdów, kon‑
serwacja i naprawy pojazdów silnikowych.
(111) 299351
(220) 2016 12 15
(210) 465243
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) FIRMA DYSTRYBUCYJNA KABANOS K. SZEPIOŁA S.
STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) WARMIOK
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, gala‑
rety mięsne, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, mięso, mięso kon‑
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serwowe, mięso solone, smalec, szynka, wątroba, wędliny, wieprzo‑
wina, jelita do wyrobu kiełbas, 39 dostawa towarów, przewożenie
towarów, składowanie towarów, transport.

(111) 299352
(220) 2016 12 15
(210) 465247
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) WÓJTOWICZ MARTYNA FLASH, Kielce, PL.
(540) Zebra Zuzia
(510), (511) 41 usługi przedszkoli niepublicznych, 43 usługi w zakre‑
sie żłobków.
(111) 299353
(220) 2016 12 15
(210) 465267
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) KĘDZIORA BOŻENA FIRMA HANDLOWA KABIS, Łuszczów
I, PL.
(540) DYWAN SKETCH
(510), (511) 27 dywany, kobierce.
(111) 299354
(220) 2016 12 16
(210) 465281
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Kielce IFRE EXPO
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw
handlowych i reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
wystawienniczego, reklama i promocja na rzecz osób trzecich, deko‑
racja stoisk wystawienniczych, 41 organizowanie oraz prowadzenie
konferencji, seminariów, organizowanie i administrowanie wystawa‑
mi kulturalnymi i edukacyjnymi.
(111) 299355
(220) 2016 12 16
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540)
(540)

(210) 465282

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.15.05, 01.15.09, 22.03.01, 22.03.05, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw
handlowych i reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
wystawienniczego, reklama i promocja na rzecz osób trzecich, deko‑
racja stoisk wystawienniczych, 41 organizowanie oraz prowadzenie
konferencji, seminariów, organizowanie i administrowanie wystawa‑
mi kulturalnymi i edukacyjnymi.
(111) 299356
(220) 2016 12 16
(210) 465283
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WSZYSTKIEGO MĘSKIEGO
(510), (511) 3 antyperspiranty do użytku osobistego, antyperspiranty
[przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, balsam po gole‑
niu, balsamy do golenia, zestawy kosmetyków, zestawy kosmetyków
dla mężczyzn, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia
i wody po goleniu, żele pod prysznic, żele pod prysznic dla mężczyzn,
żele oczyszczające, żele do twarzy, żele do twarzy dla mężczyzn, żele
do golenia, żele do ciała, żele do ciała dla mężczyzn, żel pod prysznic
i do kąpieli, żele pod prysznic i do kąpieli dla mężczyzn, żel po goleniu,
szampony do włosów dla ludzi, szampony do włosów dla mężczyzn,
szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony prze‑
ciwłupieżowe dla mężczyzn, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów
leczniczych, szampony z odżywką do włosów, szampony z odżywką
do włosów męskie, woda perfumowana, woda kolońska, woda kwiato‑
wa, woda toaletowa, wody kolońskie, szampony do włosów, szampony
do użytku osobistego, szampony, środki stosowane po goleniu, środki
stosowane po goleniu dla mężczyzn, środki oczyszczające skórę, środki
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oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki nawilżające przeciw starze‑
niu się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciw starzeniu
się do użytku jako kosmetyki dla mężczyzn, środki nawilżające prze‑
ciwdziałające starzeniu się skóry, środki nawilżające przeciwdziałające
starzeniu się skóry dla mężczyzn, środki nawilżające [kosmetyki], środ‑
ki nawilżające [kosmetyki] dla mężczyzn, środki nawilżające do twarzy
[kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki] dla mężczyzn,
środki do oczyszczania skóry twarzy, środki do oczyszczania skóry twa‑
rzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki] dla
mężczyzn, środki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji włosów
dla mężczyzn, produkty do golenia w płynie, preparaty kosmetyczne
po goleniu, płyny do golenia, płyny po goleniu, preparaty do golenia,
preparaty do depilacji i golenia, peelingi złuszczające do twarzy, peelin‑
gi do twarzy [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki] dla mężczyzn,
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, pianka do golenia,
pianka pod prysznic i do kąpieli, pianka pod prysznic i do kąpieli dla
mężczyzn, pianki do golenia, pianki [kosmetyki], pianki pod prysznic,
płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do kąpieli dla mężczyzn, odżyw‑
ki pielęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki
do włosów, odżywki do włosów męskie, mydła, mydła toaletowe, kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, kremy przed goleniem, kremy przeciw‑
zmarszczkowe, kremy przeciwzmarszczkowe dla mężczyzn, kremy prze‑
ciw starzeniu się skóry, kremy przeciw starzeniu się skóry dla mężczyzn,
kremy po goleniu, kremy odżywcze, kremy odżywcze dla mężczyzn,
kremy oczyszczające, kremy ochronne, kremy na noc, kremy na noc dla
mężczyzn, kremy na dzień, kremy na dzień dla mężczyzn, kremy do twa‑
rzy [kosmetyki], kremy do twarzy, kremy do twarzy dla mężczyzn, kre‑
my do golenia, kolońska (Woda-), kosmetyki, kosmetyki dla mężczyzn,
krem do twarzy, krem do twarzy dla mężczyzn, krem pod oczy, krem
pod oczy dla mężczyzn, dezodoranty, dezodoranty dla mężczyzn, dez‑
odoranty do użytku osobistego, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], dezodoranty do użytku osobistego, w postaci
sztyftów, dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty
dla mężczyzn, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty przeciwpotne
dla mężczyzn, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodoran‑
ty w kulce [przybory toaletowe] dla mężczyzn, 16 afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu,
banery wystawowe z papieru, broszury, drukowany materiał promocyj‑
ny, katalogi, kartony do pakowania, kartony do dostarczania towarów,
kartonowe pudełka na prezenty, kartony z tektury do pakowania, karto‑
ny na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej,
kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pu‑
dełka do pakowania, karton opakowaniowy, kalendarze ścienne, kalen‑
darze drukowane, materiały do pakowania z kartonu, materiały do pa‑
kowania z papieru, materiały drukowane, papier i karton, publikacje
reklamowe, pudełka tekturowe, 35 badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, badania opinii publicznej, marketing dotyczący promocji, rekla‑
ma i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
41 edukacja, rozrywka i sport, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez spor‑
towych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie imprez spor‑
towych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, 44 doradztwo w dziedzinie pie‑
lęgnacji ciała i urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, pielęgnacja
urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków.

(111) 299357
(220) 2016 12 16
(210) 465288
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 20
(732) ZGIERSKIE TOWARZYSTWO ATLETYCZNE, Zgierz, PL.
(540) Złota Gala Zapaśnicza ZTA
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, brązowy, granatowy, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 organizowanie turniejów i rozgrywek sportowych,
organizowanie szkolenia sportowców, organizowanie uroczystości
sportowych.

(111) 299358
(220) 2016 12 19
(210) 465337
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola, PL.
(540) M MELTONI
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.05, 04.03.09, 24.01.15
(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.
(111) 299359
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Nocowanie.pl
(540)

(210) 465338

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usłu‑
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów,
hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicz‑
nych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie
serwerów WWW, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo‑
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezer‑
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwatero‑
wanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 299360
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Nocowanie.pl
(540)

(210) 465341

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usłu‑
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów,
hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
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projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicz‑
nych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie
serwerów WWW, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo‑
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezer‑
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwatero‑
wanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 299361
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 23
(732) NOCOWANIE. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Nocowanie.pl
(540)

(210) 465343

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute‑
rowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usłu‑
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarządzanie hotelami, 42 hosting serwerów,
hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicz‑
nych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie
serwerów WWW, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo‑
natach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezer‑
wacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwatero‑
wanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 299362
(220) 2016 12 19
(210) 465346
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) FABRYKA AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ FAM-PIONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pionki, PL.
(540) FAM PIONKI
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 13 amunicja myśliwska, śrutowa i kulowa, amunicja spor‑
towa i specjalna, amunicja z pociskami gumowymi, amunicja sztuce‑
rowa i sygnalizacyjna, amunicja bojowa, amunicja proszkowa, proch
pirotechniczny, naboje gumowe, komponenty do amunicji myśliw‑
skiej i sportowej.
(111) 299363
(220) 2016 12 19
(210) 465340
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Magnez Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemicz‑
ne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty che‑
miczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki
do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, środki do kon‑
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serwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji
cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do kon‑
serwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, prepa‑
raty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty
do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapo‑
biegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar‑
skie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna
[farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowa‑
nia papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszko‑
we, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, farby
i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby
ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom,
farby stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcień‑
czalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje
przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe
stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakie‑
ry], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające
do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty‑
stów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy an‑
tykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb,
6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe po‑
krycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie:
preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwa‑
rzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiają‑
ce stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania
metali, środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu,
środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty
do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, pre‑
paraty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do ma‑
towienia emalii, środki do matowienia, preparaty do matowienia emalii
lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpie‑
czające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie. żywice naturalne, folie
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty‑
stów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia da‑
chów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki
do farb. farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć da‑
chowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe,
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby
zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty za‑
pobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciw‑
rdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, prepa‑
raty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, mi‑
nia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo
[powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [roz‑
cieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszko‑
wanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania
farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
oleje do farb, oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały
izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budow‑
lane], niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich,
dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglą‑
danie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 299364
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BIO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszanka, PL.
(540) bio chem
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(210) 465352
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(510), (511) 1 płyny niezamarzające do instalacji grzewczych i chło‑
dzących, płyny niezamarzające do silników spalinowych, chemika‑
lia przemysłowe stosowane do instalacji grzewczych i chłodzących:
pasta poślizgowa do uszczelek, inhibitor korozji, woda destylowana,
środek do czyszczenia instalacji, chemikalia do użytku w przemyśle
motoryzacyjnym: inhibitor korozji, woda destylowana, gliceryna
do celów przemysłowych, glikol, etery glikolu, glicerydy, 5 gliceryna
do celów medycznych.

(111) 299365
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) TOO-GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TOO-GOOD APARTMENTS
(540)

(210) 465358

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pen‑
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 299366
(220) 2016 12 19
(210) 465359
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) LEŚNICZÓWKA M. OSIEKA, P. ZYGMUNT I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Gościejowice, PL.
(540) LEŚNICZÓWKA est. 1984
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, szary
(531) 03.04.13, 03.04.14, 03.04.16, 05.03.20, 08.05.01, 08.05.02,
26.05.01, 26.05.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dziczyzna, wędliny z dziczyzny, ekstrakty mięsne,
mięso, ryby, drób, jagody konserwowane, owoce leśne konserwo‑
wane, zioła, 31 produkty leśne, grzyby świeże, jagody, choinki bo‑
żonarodzeniowe, zioła świeże, 35 reklama, sprzedaż detaliczna,
hurtowa i internetowa towarów takich jak: dziczyzna, wędliny z dzi‑
czyzny, ekstrakty mięsne, mięso, ryby, drób, jagody konserwowane,
owoce leśne konserwowane, zioła, produkty leśne, grzyby świeże,
jagody, choinki bożonarodzeniowe, zioła świeże, 41 organizowanie
polowań, organizowanie widowisk plenerowych, organizowanie
wycieczek i obozów rekreacyjnych, 43 usługi hotelowe, usługi za‑
opatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.
(111) 299367
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) WELL WELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) WELL WELL APARTHOTEL
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, błękitny, biały, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(210) 465360
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(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pen‑
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, przygotowywanie
posiłków i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości.

(111) 299368
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) ECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ECOLOGIQ
(540)

(210) 465362

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 07.01.24
(510), (511) 37 kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych, bu‑
dynków mieszkalnych i przemysłowych, budowa, remonty, konser‑
wacja, modernizacja, usługi instalacyjne: elektryczne, hydrauliczne,
wentylacyjne, grzewcze, nadzór budowlany, 42 usługi deweloperskie
w zakresie wykańczania wnętrz, usługi projektowe i architektoniczne
w zakresie budownictwa, opracowania projektowe, analityczne, in‑
wentaryzacyjne, urbanistyczne, ekspertyzy budowlane, budowlany
nadzór autorski, projektowanie wnętrz, usługi nadzoru technicznego
inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości.
(111) 299369
(220) 2016 12 19
(210) 465363
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) MALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) lulu DESIGN
(540)

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 20 wyroby z tworzyw sztucznych: chodziki dla dzieci,
kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, kosze niemetalowe, skrzynki na za‑
bawki, krzesła, foteliki i taborety z tworzyw sztucznych, stoły, sto‑
liki, wieszaki na ubrania, materace, podnóżki, 21 wyroby z tworzyw
sztucznych: wanienki, nocniki, nakładki sedesowe, foteliki kąpielowe,
naczynia, pojemniki, kubki, butelki, miski, miseczki, miednice, wia‑
dra, zmiotki, szufelki, szczotki, miotły, 28 wyroby z tworzyw sztucz‑
nych: zabawki dla dzieci, zabawki dla zwierząt domowych.
(111) 299370
(220) 2016 12 19
(210) 465364
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) AMIDIPPON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 299371
(220) 2016 12 19
(210) 465365
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) Novartis AG, Basel, CH.
(540) DIPPERAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 299372
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) WALUS ARKADIUSZ, Warszawa, PL.
(540) BIKE EXPO NARODOWY TEST ROWEROWY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13

(210) 465366

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 16 prospekty, broszury i ulotki, czasopisma, książki, plakaty,
karty pocztowe, kalendarze, 35 organizowanie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych i reklamowych, 39 usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, usługi rezerwowania transportu pasażerskiego,
usługi biur podróży, 40 usługi poligraficzne, drukowanie materiałów re‑
klamowych, obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków
na przedmioty o charakterze reklamowym, 41 organizowanie targów,
imprez i wystaw w celach rozrywkowych, kulturalnych rekreacyjnych
i edukacyjnych, organizowanie szkoleń, konferencji, festiwali, konkur‑
sów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, publikowanie
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawnicze, 42 zarządzanie portalami internetowymi, usługi
tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 299373
(220) 2016 12 19
(210) 465368
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ZAJKOWSKA EDYTA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ZED,
Grabice, PL.
(540) Firma ZED
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, usłu‑
gi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, pozyskiwanie kon‑
traktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej
drzwi, usługi sprzedaży detalicznej okien, reklama, usługi sprzeda‑
ży ogrodzeń, usługi sprzedaży napędów elektrycznych i sterowań,
usługi sprzedaży rolet, markiz, systemów zaciemniających, usługi
sprzedaży parapetów, schodów, usługi sprzedaży bram garażowych,
usługi sprzedaży ogrodów zimowych, wiatrołapów, 37 montaż zam‑
ków, montaż drzwi, montaż folii okiennych, montaż okuć okiennych,
usługi montażu zasłon, montaż żaluzji i rolet, montaż okuć do drzwi,
montaż drzwi i okien, montaż ogrodzeń, montaż napędów elektrycz‑
nych i sterowań, montaż rolet, markiz, systemów zaciemniających,
montaż parapetów, schodów, montaż bram garażowych, montaż
ogrodów zimowych, wiatrołapów.
(111) 299374
(220) 2016 12 19
(210) 465369
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola, PL.
(540) V VITTORINI
(540)
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26.04.16
(510), (511) 37 sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
usługi sprzątania, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie fa‑
bryk, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych.
(111) 299376
(220) 2016 12 19
(210) 465386
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) a analizy online
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały, czarny
(531) 26.05.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje elektroniczne
do pobrania, 16 biuletyny informacyjne, wydawanie czasopism,
35 usługi w zakresie sporządzania informacji handlowej, prowadzenia
działalności reklamowej, sporządzania analiz kosztów, badań opinii,
badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, doradz‑
twa handlowego, doradztwa w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, doradztwa w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, przygotowywania informacji o działalności go‑
spodarczej, kompilacji informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacji informatyzacji w komputerowych bazach danych,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 36 usługi w za‑
kresie sporządzania analiz finansowych, pośrednictwa finansowego,
przygotowywania ekspertyz finansowych firm, udostępnianie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, informa‑
cje finansowe, 38 agencja informacyjna, 41 udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, publikowanie online elektronicznych
książek i czasopism, 42 usługi w zakresie odpłatnego udostępniania
komputerowych baz danych, odtwarzania komputerowych baz da‑
nych, opracowywania programów komputerowych, doradztwa doty‑
czącego oprogramowania komputerowego i urządzeń informatycz‑
nych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
(111) 299377
(220) 2016 12 18
(210) 465434
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) GRZEGÓRSKA ANNA IZABELA, Warszawa, PL.
(540) beautifulday MAKE WEDDINGS MEMORABLE est 2002
(540)

(531) 03.04.07, 03.04.26, 24.01.05, 24.01.19, 24.09.01, 24.09.05,
27.05.01
(510), (511) 18 portfele skórzane, torebki skórzane, 25 rękawice skó‑
rzane.
(111) 299375
(220) 2016 12 19
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) DAKO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) DAKO PROFESSIONAL TEAM
(540)

(210) 465384

Kolor znaku: biały, szary
(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.24, 02.01.30, 11.07.07, 11.07.99,
15.03.05, 14.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.04.05, 26.04.14,

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja i planowanie przyjęć, eventów i imprez.
(111) 299378
(220) 2016 12 20
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) INSPIRIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) inspiriGO
(540)

(210) 465458

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.13, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da‑
nych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie pli‑
kami, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach han‑
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, roz‑
powszechnianie reklam, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 informa‑
cja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośred‑
nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programo‑
waniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania kompute‑
rowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, moni‑
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(111) 299379
(220) 2016 12 20
(210) 465459
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS SPÓŁKA AKCYJNA,
Słupca, PL.
(540) POLTALC
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 talk (krzemian magnezowy), talk do użytku w farbach.
(111) 299380
(220) 2016 12 20
(210) 465466
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) HYDROCONNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rudna Mała, PL.

Nr 12/2017

(540) HYDROCONNECT
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 11 gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, ga‑
zowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje chłodnicze, instalacje do celów sanitarnych,
instalacje do chłodzenia powietrza, instalacje do dystrybucji wody,
instalacje do filtrowania wody, instalacje do filtrowania powietrza,
instalacje do nawilżania, instalacje do oczyszczania ścieków przemy‑
słowych, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszcza‑
nia wód ściekowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje
do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do schładzania wody,
instalacje do spalania gazów, instalacje do uzdatniania powietrza, in‑
stalacje do uzdatniania wody, instalacje do wanien z hydromasażem,
instalacje do wanien z masażem, instalacje do wanien z prysznicem,
instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje
do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instala‑
cje do zaopatrywania w wodę pitną, instalacje do zmiękczania wody,
instalacje filtrujące powietrze, instalacje grzewcze, instalacje grzew‑
cze do cieczy, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze
na gaz, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, instalacje grzew‑
cze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do ogrze‑
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala‑
cje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia
grzewcze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyza‑
cyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje łazienkowe, instala‑
cje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, instalacje nawilżające powietrze, instalacje
oczyszczania ścieków, instalacje ogrzewania podłogowego, instala‑
cje prysznicowe, instalacje regulacyjne do rur wodnych, instalacje
sanitarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-ka‑
nalizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, instalacje wentylacyjne,
systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 37 budowa
i konserwacja rurociągów, budowa rurociągów, budowa rurociągów
eksploatacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, czyszczenie in‑
stalacji wodociągowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, instalacja
gazociągów i wodociągów, instalacja i naprawa rurociągów, insta‑
lacja izolacji rur, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy
powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, instala‑
cja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja pieców
przemysłowych, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja
rurociągów, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja systemów
do gromadzenia wody deszczowej, instalacja systemów do od‑
prowadzania wody deszczowej, instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu, instalacja systemów do zbierania wody deszczo‑
wej, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, instalacja systemów wodociągowo-ka‑
nalizacyjnych, instalacja szamb, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean
room], instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do zaopa‑
trzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja urządzeń klimaty‑
zacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń
sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urzą‑
dzeń wodociągowo kanalizacyjnych, instalacja zbiorników na wodę
deszczową, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i napra‑
wy pieców, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie oraz naprawa
systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie systemów rurociągów do przesyła‑
nia cieczy, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary
wodnej, instalowanie systemów rur przewodzących gazy, instalo‑
wanie systemów rur doprowadzających gaz, izolacja rurociągów,
izolacja rur, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów wiejskich,
instalowanie urządzeń sanitarnych, izolowanie rurociągów, konser‑
wacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa kanałów
deszczowych, konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, kon‑
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serwacja i naprawa rur odpływowych, konserwacja i naprawa ruro‑
ciągów, konserwacja i naprawa systemów rurociągów, konserwacja
i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
konserwacja rur kanalizacyjnych, konserwacja rurociągów, kon‑
serwacja urządzeń oczyszczających wodę, modernizacja instalacji
do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji bu‑
dynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty‑
zacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji central‑
nego ogrzewania, montaż instalacji do zmiękczania wody, montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż in‑
stalacji przemysłowych, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
montaż urządzeń grzewczych, montaż zmiękczaczy wody, naprawa
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa i kon‑
serwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, na‑
prawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa instalacji do za‑
opatrzenia w wodę, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub
konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, naprawa lub konser‑
wacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa systemów kanalizacji, na‑
prawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa urządzeń do oczyszczania
wody, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, naprawa urządzeń
do wentylacji, naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, napra‑
wa urządzeń ogrzewczych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych,
odnawianie instalacji wodno kanalizacyjnych, renowacja instalacji
przemysłowych, serwisowanie rur kanalizacyjnych, serwisowanie ru‑
rociągów, układanie i budowa rurociągów, układanie rur, układanie
rurociągów, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia prze‑
wodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia rur, usługi czyszczenia
sprzętu klimatyzacyjnego, usługi hydrauliczne, usługi instalowania
rur, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wyko‑
nawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 42 opracowywanie
projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, projektowanie budowlane, projekto‑
wanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody
i wody ściekowej, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne systemów
kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne oczyszczal‑
ni wody, projektowanie ogrzewania, usługi projektowania, usługi
projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania,
usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i insta‑
lacjami do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane
z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania tech‑
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi.

(111) 299381
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) NALEWKA PASTERSKA
(540)

(210) 465486

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje al‑
koholowe, anyżówka [likier], aperitif, curacao [likier], gorzkie nalewki,
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, napoje
alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawierające owoce, na‑
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, owocowe ekstrakty z alkoholem,
alkohole i likiery wspomagające trawienie.
(111) 299382
(220) 2016 12 21
(210) 465507
(151) 2017 05 25
(441) 2017 02 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) ZILIBRA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suple‑
menty diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
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(111) 299383
(220) 2016 12 21
(210) 465512
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SZKOLNI Przyjaciele
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, brązowy
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo‑
nów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa‑
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i za‑
wierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobra‑
nia, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w for‑
mie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogra‑
mowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy na‑
świetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagra‑
ne dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kom‑
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zesta‑
wy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 pa‑
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły pi‑
śmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe
koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z pa‑
pieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tek‑
tury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki
pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje drukowane, komiksy,
śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki gra‑
ficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma,
katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i in‑
formacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biuro‑
we, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa‑
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra‑
zy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, mode‑
lina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opako‑
wania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze‑
nia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco,
kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu‑
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie:
marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzy‑
staniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania mate‑
riałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tek‑
stów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line,
projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radio‑
wych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej,
marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia
kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów
reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni rekla‑
mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskryp‑
cji w zakresie publikacji także on-line dla osób trzecich, prenumeraty
czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji wiadomości i danych,
pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach da‑
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nych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towa‑
ry i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich
takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy da‑
nych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo‑
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje
do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektro‑
niczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publi‑
kacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute‑
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro‑
gramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, kasety ze‑
wnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone,
płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kom‑
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zesta‑
wy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby
papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje drukowane,
komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wy‑
druki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, cza‑
sopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, arty‑
kuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie
gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, foto‑
grafie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina,
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkoma‑
nie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każ‑
dej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjo‑
nowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawo‑
we i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papie‑
rowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne
urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z od‑
biornikami telewizyjnymi, w celu umożliwienia nabywcom dogodne‑
go zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicz‑
nej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych,
38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefo‑
nów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazo‑
wych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyj‑
nych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie
dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputero‑
wych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów in‑
ternetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, usługi
poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do por‑
tali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor‑
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych,
dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektro‑
niczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe,
publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyj‑
no-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych
on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobiera‑
nych, elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowa‑
nia materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obra‑
zowania, edukacji, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń
i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem
mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania
szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowania i prowa‑
dzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji progra‑
mów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organi‑
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie
książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych
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i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych
i optycznych nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów
edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, in‑
formacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe,
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i pro‑
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komór‑
kowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wy‑
szukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjono‑
wania programów komputerowych i zarządzania prawami autorski‑
mi.

(111) 299384
(220) 2016 12 21
(210) 465518
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, żółty
(531) 19.03.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukury‑
dziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami
cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w postaci paluszków, chipsy
jako produkty zbożowe, ryż preparowany, płatki śniadaniowe, płat‑
ki owsiane, słone przekąski ze zboża, produkty zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski ryżowe, wafle ryżowe, krakersy, produkty na ba‑
zie kukurydzy (popcorn).
(111) 299385
(220) 2016 12 21
(210) 465519
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 19.03.03, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukury‑
dziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami
cukierniczymi, produkty przemiału zbóż w postaci paluszków, chipsy
jako produkty zbożowe, ryż preparowany, płatki śniadaniowe, płat‑
ki owsiane, słone przekąski ze zboża, produkty zbożowe, przekąski
zbożowe, przekąski ryżowe, wafle ryżowe, krakersy, produkty na ba‑
zie kukurydzy (popcorn).
(111) 299386
(151) 2017 05 25

(220) 2016 12 21
(441) 2017 02 06

(210) 465521
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(732) TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) Pasjatv
(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, re‑
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko‑
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emisja programów telewi‑
zyjnych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja progra‑
mów 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, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tabli‑
cy ogłoszeniowej, obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo‑
dową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego .
(111) 299387
(220) 2016 12 22
(210) 465530
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) THEFACESHOP Co., Ltd., Seul, KR.
(540) TOMARU
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty antystatyczne do celów domo‑
wych, środki zmiękczające do prania, wybielacze stosowane w pral‑
nictwie, preparaty do odżywiania włosów, preparaty do układania
włosów, kremy oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne, środki do pielęgnacja ciała i urody, olejki aromatyczne
do celów domowych, maski kosmetyczne, maseczki upiększające,
kostki mydła do użytku domowego, preparaty do czyszczenia, de‑
tergenty do użytku domowego, preparaty do mycia włosów, mydła
do użytku osobistego, pasta do zębów, szampony dla zwierząt do‑
mowych, kosmetyki dla zwierząt, preparaty do prania, detergen‑
ty do prania, artykuły toaletowe, mianowicie szampony, odżywki
do włosów, olejki eteryczne i esencjonalne.
(111) 299388
(220) 2016 12 22
(210) 465533
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) WARZYŃSKI KRZYSZTOF ŚWIATŁOPROJEKT, Warszawa, PL.
(540) ŚWIATŁOPROJEKT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 13.01.06, 13.01.08, 13.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie-urządzenia i instalacje.
(111) 299389
(220) 2016 12 22
(210) 465534
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug, CH.
(540) ALPEJSKIE MLECZKO
(510), (511) 30 Kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz pre‑
paraty do wytwarzania takich napojów, czekolada, niemedyczne
wyroby cukiernicze, zwłaszcza wyroby czekoladowe i wyroby cu‑
krowe, herbatniki, wafelki, ciasta, ciastka, pieczone wyroby z ciasta,
preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie produkty z lodów,
wyroby cukiernicze mrożone i desery, chłodzone wyroby cukiernicze
i desery, pasty czekoladowe do smarowania.
(111) 299390
(151) 2017 05 23

(220) 2016 12 22
(441) 2017 02 06

(210) 465535
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(732) BEDNARSKI MAREK, Łódź, PL.
(540) CONTROL BOX
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do pomiarów precyzyjnych.
(111) 299391
(220) 2016 12 22
(210) 465540
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) touchideas.
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe z wy‑
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowi‑
zualnych, multimedialnych i internetowych, w tym usługi tworzenia
reklam telewizyjnych, kinowych, radiowych, internetowych, druko‑
wanych materiałów reklamowych, projektowanie logo dla firm, or‑
ganizacja i prowadzenie na rzecz osób trzecich akcji promocyjnych,
obróbka tekstów reklamowych oraz obróbka graficzna materiałów
reklamowych, usługi w dziedzinie rezerwacji i zakupu mediów dla
potrzeb reklamy i promocji osób trzecich, dystrybucja i rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, usługi public relations, tworzenie
sponsorowanych tekstów reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamy, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw oraz
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja imprez re‑
klamowych i promocyjnych, badania marketingowe, analizy rynku,
badania rynkowe, usługi systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie informacji i doradztwa w prowa‑
dzeniu i organizowaniu działalności gospodarczej, doradztwo bizne‑
sowe, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
w szczególności dotyczące produktów, 42 wzornictwo przemysło‑
we, usługi graficzne, w tym usługi projektowania opakowań oraz
usługi tworzenia identyfikacji wizualnej marek, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji internetowych,
usługi projektowania graficznego aplikacji, programów i portali in‑
ternetowych, doradztwo w zakresie projektowania i utrzymywania
stron internetowych.
(111) 299392
(220) 2016 12 22
(210) 465546
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) GRUDZIŃSKI WOJCIECH, Poznań, PL.
(540) KRASZKEBAB
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń do gotowa‑
nia.
(111) 299393
(220) 2016 12 22
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) GRUDZIŃSKI WOJCIECH, Poznań, PL.
(540) Kraszkebab
(540)

(210) 465547

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
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26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń do gotowa‑
nia.
(111) 299394
(220) 2016 12 22
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) LEW SŁAWOMIR, Borek Mały, PL.
(540)
(540)

(210) 465549

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 20.01.17, 24.15.02, 29.01.12
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, podpory metalowe,
zamknięcia do pojemników metalowe, pojemniki do pakowania me‑
talowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojem‑
niki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki metalowe
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do wła‑
zów metalowe, pręty ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe,
przegrody metalowe, przewody centralnego ogrzewania metalowe,
metalowe przewody ciśnieniowe, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i kli‑
matyzacyjnej, armatura do metalowych przewodów sprężonego
powietrza, zawory do metalowych przewodów wodociągowych,
przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalowe, stopnie
metalowe schodów, silosy metalowe, skrzynie metalowe, skrzynki
na narzędzia metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, metalo‑
we słupy telegraficzne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki metalowe
dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe obejmy do za‑
mocowania rur, metalowe przewody zasilające, zasuwy, zbiorniki
metalowe, 11 rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury do kotłów
grzewczych, kotły grzewcze, podgrzewacze powietrza, instalacje
do podgrzewaczy, instalacje do filtrowania powietrza, 37 instalowa‑
nie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie
budynków, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów,
informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima‑
tyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakierowanie, nitowanie,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań.
(111) 299395
(220) 2016 12 22
(210) 465554
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko
‑Biała, PL.
(540) neorevit
(510), (511) 1 kleje do wykorzystania w budownictwie, produkty
chemiczne dla budownictwa, chemia budowlana, mianowicie pre‑
paraty, środki i składniki chemiczne dla budownictwa, 17 materiały
izolacyjne, ogniochronne, wypełniające, uszczelniające, termoizola‑
cyjne naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, materiały do docie‑
pleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styro‑
pianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane
niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, sty‑
ropianowe płyty i profile, okładziny budowlane ze styropianu, mate‑
riały wykończeniowe ze styropianu, zaprawy budowlane.
(111) 299396
(220) 2016 12 22
(210) 465574
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON SERWIS
(510), (511) 4 energia elektryczna, węgiel, biopaliwa, paliwa, 6 bu‑
dowlane metalowe elementy konstrukcyjne, 7 urządzenia do prze‑
noszenia i transportu, 9 przyrządy do pomiaru energii, liczniki ener‑
gii, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy specjalistyczne
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do transportu towarów, osób, paliwa i energii, 19 niemetalowe mate‑
riały budowlane, żużel, niemetalowe elementy konstrukcyjne,
20 niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynujące i zasobniko‑
we, niemetalowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów i pia‑
sków dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynowe
biomasy, niemetalowe i niemurowane zbiorniki olejów, 35 kontrola
stanu zapasów energii i paliw w oparciu o bazy danych, usługi w za‑
kresie rozliczeń związane z prowadzeniem działalności gospodar‑
czej, prowadzenie rozliczeń i przygotowywanie dokumentacji kole‑
jowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania w zakresie do‑
staw energii i paliw, administracja i zarządzanie biznesowe w zakre‑
sie transportu i dostaw energii i paliw, zarządzanie flotą pojazdów,
reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej, admini‑
strowanie działalności handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna pa‑
liw gazowych, pojazdów, złomu, paliw stałych, ciekłych, gazowych
oraz produktów pochodnych, metali, materiałów budowlanych i wy‑
posażenia sanitarnego, wyrobów chemicznych, komputerów, opro‑
gramowania komputerowego, części elektronicznych, maszyn
i urządzeń przemysłowych, sprzedaż energii elektrycznej, 37 serwis
i naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, instala‑
cja, czyszczenie i naprawa kotłów wraz z ich urządzeniami pomocni‑
czymi, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie urządzeń
do wentylacji, instalacja, naprawa i serwisowanie dmuchaw, pod‑
grzewaczy powietrza elektrofiltrów, odżużlaczy, kruszarek młotko‑
wych, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie kanałów po‑
wietrza i spalin, instalacja, naprawa, konserwacja i serwisowanie
turbozespołów i ich urządzeń pomocniczych, instalacja, naprawa,
konserwacja pomp, instalacja, naprawa i konserwacja rurociągów,
systemów rurociągów i sieci rozdzielczych, naprawa i konserwacja
armatury instalacji wodnych i parowych, naprawa i konserwacja skra‑
placzy, montaż i naprawa instalacji kanalizacyjnej, wodno
‑kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, klimatyzacyjnej oraz wodociągo‑
wej, montaż i naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, montaż
i naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwa‑
cja maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, naprawa i konser‑
wacja instalacji odpopielania i odżużlania, naprawa i konserwacja in‑
stalacji nawęglania, naprawa i konserwacja instalacji biomasy,
naprawa i konserwacja transporterów (przenośników), naprawa
i konserwacja zbiorników zasobnikowych, montaż, naprawa, konser‑
wacja i serwis urządzeń i instalacji elektrycznych, montaż, naprawa,
konserwacja, renowacja i serwis instalacji, sieci i infrastruktury elek‑
trycznych, naprawa i konserwacja silników, transformatorów, roz‑
dzielnic elektrycznych, montaż, naprawa i konserwacja generatorów
energii elektrycznej, wykonywanie czynności łączeniowych urzą‑
dzeń elektroenergetycznych, cieplno mechanicznych i gazowych,
konserwacja i sprawdzanie systemu przekazu łączności z monitoro‑
wanych kotłowni, wykonywanie, instalacja, naprawa i konserwacja
układów aparatury kontrolno‑pomiarowej i automatyki w zakresie
obwodów pomiarowych, zabezpieczeniowych, sygnalizacji i stero‑
wania oraz układów automatyki i automatycznej regulacji, naprawa
i konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych i ich części, instalo‑
wanie, naprawa i konserwacja sieci ciepłowniczych i węzłów cie‑
płowniczych, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnych sieci
i węzłów ciepłowniczych, konserwacja i usuwanie awarii na syste‑
mach monitorowania sieci i węzłów ciepłowniczych, konserwacja
i remonty budowlane komór ciepłowniczych, węzłów ciepłowni‑
czych, pompowni, płukanie chemiczne sieci ciepłowniczych i wy‑
mienników ciepła, wykonywanie odgałęzień w sieciach ciepłowni‑
czych, naprawa i konserwacja układów pompowo‑ciśnieniowych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej i sanitarnej, serwis i wy‑
miana urządzeń pomiarowo‑ciśnieniowych, serwisowanie urządzeń
dźwignicowych, naprawa i konserwacja instalacji przygotowania,
podawania i dozowania mułu węglowego, naprawa i konserwacja
instalacji odsiarczania spalin, naprawa i konserwacja instalacji rozpał‑
kowych, naprawa i konserwacja instalacji transportów pneumatycz‑
nych, naprawa i konserwacja instalacji olejowych, usługi ślusarskie
i spawalnicze w zakresie napraw, regeneracja urządzeń i maszyn zu‑
żytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja podzespołów i ele‑
mentów urządzeń i armatury, instalowanie, naprawa, konserwacja
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badaw‑
czych, testujących, nawigacyjnych, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, obsługa
i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem i obsługa operatorska
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przenośników, ładowarek-zwałowarek, kruszarek młotkowych, sto‑
łów wibracyjnych, wag przemysłowych, wózków wygarniających,
maszyn do kopania, wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, ob‑
sługa urządzeń nawęglania i odpopielania, obsługa układów herme‑
tyzacji, obsługa bynkrów szczelinowych, obsługa urządzeń ładowar‑
ko-zwałowarek i wywrotnic wagonowych, obsługa urządzeń
wózków wygarniających, obsługa urządzeń instalacji podawania
biomasy, obsługa bocznicy kolejowej, konserwację kozłów oporo‑
wych, konserwacja, naprawa i czyszczenie zbiorników magazyno‑
wych i zasobnikowych, naprawa, konserwacja i renowacja taboru
kolejowego, torów kolejowych i bocznic kolejowych, budowanie linii
kolejowych, prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, w zakre‑
sie mostów i estakad oraz konstrukcji budynków, prefabrykacja
i montaż urządzeń transportu paliw stałych, w tym przenośników
taśmowych, stacji rozładunkowych, zbiorników magazynujących
i węzłów przesypowych, budowa dróg, stawianie fundamentów,
wiercenie studni, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów bu‑
dowlanych, nadzór nad wyburzaniem budynków, wyburzanie obiek‑
tów inżynierii wodno-lądowej, montaż rusztowań, szalowanie wyko‑
pów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane,
w tym usługi wykonywania instalacji budowlanych, tynkowanie,
usługi pokrywania powierzchni podłogowych, usługi tapetowania
i pokrywania ścian (oblicowania ścian), usługi malowania i szklenia,
usługi robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi wykonywania konstrukcji
i pokryć dachowych, budowa obiektów budowlanych, obiektów mo‑
stowych, obiektów inżynierskich, linii elektroenergetycznych, ruro‑
ciągów, infrastruktury drogowej i szynowej, usługi wykonawców in‑
stalacji elektrycznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalacja odgromników, instalacje monitoringu stanu sieci ciepłow‑
niczych i węzłów, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja
urządzeń i systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonanie in‑
stalacji cieplnej, gazowej i klimatyzacyjnej, konserwacja, serwis i na‑
prawa pojazdów i maszyn, naprawa i konserwacja metalowych wyro‑
bów gotowych, usługi stolarki budowlanej, naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i ich części, usługi instalowania maszyn
przemysłowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego, 39 składo‑
wanie i magazynowanie, składowanie żużla, składowanie węgla,
transport wewnętrzny na składowisko, załadunek i rozładunek towa‑
rów, załadunek i rozładunek węgła, mułu i biomasy, żużla, wywóz
i załadunek nadgabarytu oraz zanieczyszczeń, obsługa stacji używa‑
nych do celów transportowych, transport towarów, transport osób,
transport pasażerski, transport specjalistyczny materiałów sypkich,
materiałów gabarytowych, sorbentów, popiołów, transport materia‑
łów budowlanych, transport maszyn i urządzeń specjalistycznych,
usługi ładowania, transport towarów pojazdami specjalizowanymi,
pakowanie towarów, transport ładunków, wynajmowanie i wypoży‑
czanie pojazdów kolejowych i linii kolejowych, wynajmowanie i wy‑
pożyczanie pojazdów specjalistycznych, obsługa ruchu przez dyżur‑
nego ruchu kolejowego, transport paliw i energii, usługi dystrybucji
paliw i energii, magazynowanie paliw, magazynowania energii elek‑
trycznej i cieplnej, przechowywanie energii i paliw, usługi w zakresie:
transmisji, przesyłania, dostawy, dostarczania i dystrybucji energii
elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej
oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, zaopatrywanie w energię
elektryczną, cieplną, dystrybucja i dostarczanie w wodę, 40 obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich, obróbka odpadów przemysło‑
wych, spawanie, przetwarzanie węgla, przetwarzanie materiałów
paliwowych, rafinacja paliw, wytwarzanie i przetwarzanie energii,
wynajem transformatorów elektrycznych, obróbka metali i nakłada‑
nie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalo‑
wych, przetwarzanie odpadów, recykling odpadków i odpadów,
usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu pozyskiwa‑
nia energii, 42 usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych,
pomiary przeciwporażeniowe i stanu izolacji na instalacjach elek‑
trycznych, wykonywanie pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych
urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania syste‑
mów energii, programowanie sterowników wykorzystywanych
w systemach sterowania procesami przemysłowymi, obsługa syste‑
mów sterowania odpowiadających za sterowanie i wizualizację pro‑
cesu przemysłowego, parametryzacja układów regulacyjnych wę‑
złów cieplnych opartych o regulatory pogodowe, kontrola
i testowanie jakości, certyfikacja, usługi testowania maszyn i urzą‑
dzeń, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, kontrola ma‑
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szyn i urządzeń przemysłowych, usługi ważenia przemysłowego,
kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, testowanie
systemów alarmowych i monitorujących, projektowanie i opracowy‑
wanie systemów bezpieczeństwa i programów komputerowych
związanych z branżą energetyczną, opracowanie systemów do za‑
rządzania energią i prądem, usługi inżynieryjne związane z systema‑
mi zaopatrzenia w energię, obsługa techniczna systemu tłumienia
wybuchu, obsługa techniczna systemu wykrywania i gaszenia iskier,
kontrola nawierzchni torowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
usługi w zakresie inspekcji technicznej, prowadzenie dokumentacji
technicznej bocznic kolejowych, usługi pomiarowe i oferowania wi‑
zualizacji zużycia energii, usługi doradztwa w zakresie planowania
zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania
oraz systemów pomiarowych, naukowe i techniczne badania i anali‑
zy dotyczące energii elektrycznej, usługi badania i analizy technicz‑
ne, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie inżynierii i zwią‑
zane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie projektowania
budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi realizacji
projektów budowlanych związane ze wznoszeniem budynków.

(111) 299397
(220) 2016 12 22
(210) 465577
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) RABATOR
(510), (511) 4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe z węgla ka‑
miennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz generatorowy, gaz
czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy, 7 aparatura, urządze‑
nia i instalacje do wytwarzania energii, w tym elektrownie wodne,
wiatrowe, 9 aparatura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, apa‑
ratura, urządzenia i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, apara‑
tura, urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu
elektryczności, ciepła i ciśnienia, 35 usługi sprzedaży oraz obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i ciepl‑
ną obrót świadectwami pochodzenia na energię elektryczną, usługi
rachunkowo-podatkowe, aukcje publiczne, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozwijanie kontaktów z in‑
nymi organizacjami, akcje o charakterze promocyjnym, 37 budowa,
rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle
energetycznym, budowa, rozbudowa urządzeń i instalacji wychwy‑
tujących CO2 ze spalin elektrowni, budowa, rozbudowa, montaż
urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska naturalnego,
konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji stosowanych w prze‑
myśle energetycznym, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji
wychwytujących CO2 ze spalin elektrowni, konserwacja i naprawa
urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska, wykonywa‑
nie robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji służących do wy‑
chwytywania CO2 ze spalin elektrowni, wykonywanie robót ogólno‑
budowlanych w zakresie instalacji dotyczących ochrony środowiska
naturalnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi
w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, po‑
wietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej
i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, za‑
opatrywanie w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatry‑
wanie w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, 40 usługi
w zakresie wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni i ich usuwania
oraz przetwarzania, doradztwo w zakresie usuwania CO2 ze spalin
elektrowni, usługi w zakresie wdrażania: projektów dotyczących
optymalizacji produkcji paliw i energii elektrycznej, projektów do‑
tyczących optymalizacji instalacji, urządzeń, aparatury, układów
i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, usługi
przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu pozyskiwania
energii, 42 naukowe i techniczne badania i analizy, także laboratoryj‑
ne w zakresie energetyki oraz ochrony środowiska naturalnego, na‑
ukowe i techniczne badania i analizy, także laboratoryjne dotyczące
nowych technologii i urządzeń wykorzystywanych w procesie pro‑
dukcji, wytwarzania, przesyłania energii elektrycznej, w tym opraco‑
wywanie projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii
i urządzeń, naukowe i techniczne badania i analizy z zakresu insta‑
lacji, urządzeń i aparatury przeznaczonych do wychwytywania CO2
ze spalin elektrowni, naukowe i techniczne badania i analizy z zakre‑
su optymalizacji urządzeń, aparatury, układów, instalacji i metod wy‑
korzystywanych w przemyśle energetycznym, naukowe i techniczne
badania i analizy dotyczące produkcji paliw i energii elektrycznej,
w tym optymalizacji produkcji paliw i energii elektrycznej, naukowe
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i techniczne badania i analizy dotyczące wytwarzania elektryczności
i ciepła, w tym z zakresu optymalizacji wytwarzania elektryczności
i ciepła, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące integracji
systemów i metod stosowanych w elektrowniach i elektrociepłow‑
niach, naukowe i techniczne badania i analizy dotyczące problemu
spalania i zgazowania węgla, naukowe i techniczne badania i anali‑
zy dotyczące zmniejszenia negatywnego oddziaływania elektrow‑
ni i elektrociepłowni na środowisko, naukowe i techniczne badania
i analizy dotyczące spalania w atmosferze wzbogaconego tlenu oraz
urządzeń, instalacji i aparatury wykorzystywanych do takiego spala‑
nia, usługi projektowania urządzeń, instalacji i aparatury wykorzysty‑
wanych w procesie produkcji energii.

(111) 299398
(220) 2016 12 23
(210) 465588
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Stablix pH
(510), (511) 1 chemiczne produkty pomocnicze do stosowania w rol‑
nictwie .
(111) 299399
(220) 2016 12 23
(210) 465622
(151) 2017 07 26
(441) 2017 03 27
(732) SADOWSKI RAFAŁ AP CONSTRUCTION, Środa Śląska, PL.
(540) AP V50
(510), (511) 19 zaprawy budowlane.
(111) 299400
(220) 2016 04 15
(210) 454907
(151) 2016 08 24
(441) 2016 05 09
(732) MAGDIJ KRZYSZTOF ECOFLORES, Nowy Targ, PL.
(540) sunday
(510), (511) 3 alkalia lotne-amoniak używane jako detergent, alo‑
esowe preparaty do celów kosmetycznych, ałun w postaci kamieni,
antyperspiranty jako środki przeciwpotne, preparaty antystatyczne
do celów domowych, aromaty jako olejki aromatyczne, aromaty
do napojów jako olejki eteryczne, esencja badianowa, balsamy inne
niż do celów medycznych, barwniki jako środki chemiczne do oży‑
wiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki do celów
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiato‑
wych, olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, błysz‑
czyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty inne
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me‑
dycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące,
mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, eks‑
trakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
olejki esencyjne, geraniol, mydło do golenia, preparaty do golenia,
heliotropina, henna jako barwnik kosmetyczny, olejek jaśminowy,
jonon jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidła, sole do ką‑
pieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpie‑
li, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
[pranie], kora mydłoki (kwilai) do prania, maseczki kosmetyczne, ko‑
smetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmety‑
ków, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosme‑
tyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów,
ekstrakty z kwiatów jako perfumy, środki do usuwania lakierów, la‑
kiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, preparaty
do nabłyszczania liści roślin, lotony do celów kosmetycznych, prepa‑
raty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, esencje
mięty, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do ce‑
lów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mleczko
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mlecz‑
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła
do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do odbarwiania, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, preparaty do odymiania-perfumy, oleje czyszczące,
olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne cytronu, olejki eteryczne z cytryny, olejki toaletowe,
ołówki-kredki kosmetyczne, środki do ostrzenia, ozdobne kalkoma‑
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nie do celów kosmetycznych, paski odświeżające oddech, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryj‑
ne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów lecz‑
niczych, piżmo-perfumeria, płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, płyny po goleniu, podchlorek
potasu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół
wulkaniczny do czyszczenia, potpourri w postaci mieszanki zapa‑
chowej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opa‑
lania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, materiały przy‑
lepne do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, saszetki
zapachowe do bielizny, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty do ochrony przed słońcem, soda wybielająca, ług sodo‑
wy, sole wybielające, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne
rzęsy, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające
powietrze, talk kosmetyczny, terpeny w postaci olejków aromatycz‑
nych, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, produkty
toaletowe, toniki kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji,
waciki jako przybory toaletowe, patyczki z waty do celów kosmetycz‑
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycz‑
nych, wazelina kosmetyczna, olejek wintergrinowy, farby do włosów,
lakiery do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda
zapachowa, wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze jako od‑
barwiacze do celów kosmetycznych, żele do wybielania zębów, zmy‑
wacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych.

(111) 299401
(220) 2016 09 22
(210) 461820
(151) 2017 04 11
(441) 2016 11 21
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) ROSEBERRY
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielo‑
we, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 299402
(220) 2016 10 20
(210) 462926
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 23
(732) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) simplysign
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, maszyny
liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy
komputerowe w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe ze‑
wnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urzą‑
dzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputero‑
wych, w tym Internetu, urządzenia i elementy urządzeń do składania
lub weryfikacji podpisu elektronicznego, urządzenia telekomunika‑
cyjne, urządzenia telekomunikacyjne do składania lub weryfikacji
podpisu elektronicznego, urządzenia do transmisji danych, urzą‑
dzenia do transmisji danych umożliwiające składanie lub weryfikację
podpisu elektronicznego, karty pamięci z obszarem PKI, karty SIM
z obszarem PKI, karty SIM służące do składania podpisu elektronicz‑
nego, oprogramowanie, oprogramowanie służące do składania lub
weryfikacji podpisów elektronicznych, oprogramowanie krypto‑
graficzne, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinemato‑
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi polegające
na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, trans‑
misji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunika‑
tów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych
matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami in‑
formatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyj‑
nej, 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, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub usług, za pośred‑
nictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja o powyższych
usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpo‑
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wszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączno‑
ści radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej,
telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: ra‑
diofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i po‑
przez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elek‑
tronicznej, 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 aktu‑
alności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów,
modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakre‑
sie składania i weryfikacji podpisu elektronicznego, usługi certyfika‑
cyjne polegające na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, we‑
ryfikowaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu
elektronicznego, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworze‑
niu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwo‑
ścią 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 mobil‑
ny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu
do sieci komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez internet oraz przez inne sieci
komputerowe, informacja o powyższych usługach, usługi telekomu‑
nikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świad‑
czenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubez‑
pieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, 42 usługi certyfikacyjne potwierdzające elektroniczną tożsa‑
mość, gwarantujące niezaprzeczalność, wiarygodność oraz bezpie‑
czeństwo przetwarzania i przesyłania dokumentów elektronicznych
oraz ochrona danych bazująca na cyfrowych certyfikatach klucza
publicznego, usługi znakowania czasem, potwierdzanie ważności
podpisów elektronicznych, weryfikacja statusu certyfikatów klucza
publicznego związanych z podpisem elektronicznym, usługi anali‑
tyczne i konsultingowe w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowe‑
go, autoryzacji objektów (plików, osób, podmiotów oraz urządzeń)
w sieciach teleinformatycznych, szyfrowania i systemów identyfika‑
cyjnych, 45 weryfikacja tożsamości w powiązaniu z usługami uwie‑
rzytelniania (wydawanie certyfikatów, rejestracja, personalizacja).

(111) 299403
(220) 2016 11 23
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(540) WOLEK
(540)

(210) 464241

(531) 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny dla włókiennictwa, maszyny tkackie, maszy‑
ny dziewiarskie, maszyny do cięcia tkanin, maszyny szwalnicze, ma‑
szyny do szycia, maszyny do barwienia tekstyliów, maszyny do de‑
katyzacji, maszyny do prania tkanin, pralki, maszyny do zdobienia
tekstyliów, hafciarki, stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych
(maszyny), przyrządy do ustalania przedmiotu obrabianego (maszy‑
ny), maszyny do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny
do wytwarzania opakowań, maszyny do druku na opakowaniach,
maszyny i obrabiarki do pakowania, części zamienne do wymienio‑
nych maszyn i urządzeń, maszyny i urządzenia sterowane mecha‑
nicznie, elektrycznie i pneumatycznie oraz części do nich służące
do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia i tworzywa sztucz‑
nego, elektronarzędzia, rolkowe stoły robocze, giętarki, frezarki, ob‑
rabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmowe i tarczowe, szlifierki, wier‑
tarki, dłutownice, okleiniarki, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie,
przecinarki do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, betonu i ka‑
mienia, przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą,
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wypalarki plazmowe, 37 montaż oraz naprawa i konserwacja maszyn
i urządzeń dla przemysłu dziewiarskiego i włókienniczego, montaż
oraz naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki drewna,
metalu, ceramiki, kamienia i tworzyw sztucznych, 40 obróbka wy‑
robów włókienniczych i tkanin, obróbka drewna, metalu, ceramiki,
kamienia i tworzyw sztucznych.

(111) 299404
(220) 2016 12 27
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) S2-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydułtowy, PL.
(540) S2-Group
(540)

(210) 465654

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 amortyzatory do samochodów, amortyzatory do za‑
wieszeń pojazdów, bagażniki dachowe do pojazdów w postaci po‑
jemników [boksów] do przewożenia ładunków, bębny hamulcowe,
blokady kierownicy, błotniki do pojazdów, boksy dachowe [bagaż‑
niki samochodowe], chlapacze do pojazdów, cylindry hamulcowe
do pojazdów lądowych, części do skrzyń biegów do pojazdów lądo‑
wych, części hamulcowe do samochodów, części i akcesoria do po‑
jazdów lądowych, części karoserii do pojazdów, części nadwozia
pojazdów, części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, do‑
pasowane pokrowce na samochody osobowe, drążki skrętne do sa‑
mochodów, dźwignie zmiany biegów do samochodów, elementy
do hamulców do pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz
samochodów, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów, haki ho‑
lownicze do pojazdów, hamulce do samochodów osobowych, ha‑
mulce do samochodów osobowych, kierownice do samochodów,
kierunkowskazy do samochodów, klocki hamulcowe do samocho‑
dów, koła pasowe do pojazdów lądowych, koła samochodowe, koł‑
paki do kół, korki wlewu do zbiorników paliwa do pojazdów, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, łańcuchy do przekładni do pojazdów lą‑
dowych, łańcuchy śniegowe na koła [części do pojazdów lądowych],
linki hamulców do pojazdów, łożyska kół do pojazdów lądowych,
lusterka do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy na‑
pędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, mieszki dźwigni zmia‑
ny biegów dla samochodów, misy olejowe stanowiące części skrzyń
biegów pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, obwody hy‑
drauliczne do samochodów, opony do samochodów, pedały hamul‑
cowe do pojazdów, piasty kół, pióra wycieraczek do przedniej szyby
do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, poduszki
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], pokrow‑
ce na siedzenia pojazdów, pompy powietrza do samochodów, prze‑
guby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów
lądowych, przekładnie zębate do pojazdów, ramiona do wyciera‑
czek, ramki do tablic rejestracyjnych, resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe, spojlery do samochodów, sprężyny amortyzacyj‑
ne będące częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny amortyzujące
do samochodów, sprężyny zawieszenia do samochodów, sprzęgła
zębate do pojazdów lądowych, stabilizatory poprzeczne do pojaz‑
dów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojaz‑
dów, turbiny gazowe do pojazdów lądowych, turbiny powietrzne
do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, układy zawieszenia do samochodów, wycieraczki przednie
do samochodów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, zderzaki
samochodowe, zestawy hamulcowe do pojazdów, 35 administrowa‑
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, zarządzanie w zakresie
zamówień.
(111) 299405
(220) 2016 12 27
(210) 465655
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) BGSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl, PL.
(540) BIGSUN JEWELLERY
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(111) 299408
(220) 2016 12 27
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice, PL.
(540) MOJA KREW
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, złoty, żółty
(531) 09.01.10, 17.02.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, breloczki, broszki, kamienie
półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, metale szlachetne
nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki, nici z metali
szlachetnych, srebra, złota, obrączki, ozdoby, spinki do krawatów,
mankietów, srebro nieprzetworzone lub kute, zegarki, złoto nie‑
przetworzone lub kute, 40 frezowanie, grawerowanie, hartowanie
i obróbka metali, odlewanie metali, posrebrzanie, pozłacanie, zło‑
cenie.
(111) 299406
(220) 2016 12 27
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) SZAFIRSKA ALICJA, Marki, PL.
(540) Instytut Sztuki Zdrowia
(540)

(210) 465657

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety do ce‑
lów leczniczych, 35 badania rynkowe, usługi marketingowe, reklama,
42 badania w dziedzinie kosmetyki, badania oraz usługi naukowe
i techniczne, usługi badawcze, 44 usługi doradcze w zakresie zdro‑
wia, porady w zakresie farmakologii, usługi w zakresie higieny i uro‑
dy dla ludzi, usługi medyczne, usługi terapeutyczne i telemedyczne,
salony piękności, usługi klinik medycznych, fizjoterapia.
(111) 299407
(220) 2016 12 27
(210) 465658
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MARFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bruno Conti Home Collection
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i poście‑
lowa, bieżniki stołowe, dzianina, kołdry, metki, narzuty na łóżka,
podszewki [tkaniny], pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na ma‑
terace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła
na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, serwetki tekstylne, serwety
na stół niepapierowe, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], tekstylne
ręczniki do twarzy, tkaniny bawełniane, uchwyty do zasłon z mate‑
riałów tekstylnych, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek‑
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, 25 bielizna osobista, biustonosz, bokserki, czapki jako
nakrycia głowy, fartuchy jako odzież, garnitury, piżamy, płaszcze
kąpielowe, podkoszulki sportowe, pulowery, rajstopy, rękawiczki,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, swetry, sza‑
le, szaliki, szlafroki, 27 dywany, chodniki i maty, kilimy dekoracyjne
nie z materiałów włókienniczych. maty, maty antypoślizgowe, maty
z plecionej liny na stoki narciarskie, podkładki pod dywany, pokrycia
podłogowe.

Nr 12/2017
(210) 465659

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety wspierające układ krążenia, środki
spożywcze wspierające układ krwionośny do celów medycznych,
36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy
na cele charytatywne.
(111) 299409
(220) 2016 12 27
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) KUROSZCZYK ROBERT SENSORWAG, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) SensorWag
(540)

(210) 465661

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 17.03.01, 17.03.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07,
26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 wagi, wagi kontrolne, wagi pocztowe, wagi kieszon‑
kowe, wagi kuchenne, wagi elektryczne, wagi elektroniczne, wagi
łazienkowe, wagi sprężynowe, mówiące wagi, wagi precyzyjne, in‑
stalacje wagowe, ciężarki do wag, wagi do listów, dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, wagi dla niemowląt, cyfrowe wagi łazienkowe, przy‑
rządy do pomiaru wagi, wagi do celów medycznych, przenośne cy‑
frowe wagi elektroniczne, elektroniczne wagi do użytku osobistego,
elektroniczne wagi do użytku kuchennego, wagi do listów do użytku
biurowego, wagi do listów do użytku domowego, urządzenia i przy‑
rządy wagowe do jednostek umownych, wagi do pomiaru tkanki
tłuszczowej do użytku domowego, 37 naprawa wag, serwis wag.
(111) 299410
(220) 2016 12 27
(210) 465667
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) BARAN PRZEMYSŁAW FLOSTAR, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) Flostar USŁUGI PORZĄDKOWE
(540)

Kolor znaku: zielony, fioletowy, szary
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzą‑
tanie sklepów, sprzątanie domów, sprzątanie szkół, sprzątanie zakła‑
dów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
toalet publicznych, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie
terenów publicznych, usługi sprzątania fabryk, sprzątanie budyn‑
ków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, sprzątanie dróg dojazdowych na bu‑
dowy, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie centrów
rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków biuro‑
wych i lokali handlowych, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami
i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów miej‑
skich, czyszczenie pomników, czyszczenie maszyn, czyszczenie me‑
bli, czyszczenie ubrań, czyszczenie odzieży, czyszczenie budynków,
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czyszczenie okien, mycie okien, czyszczenie dywanów, czyszczenie
basenów, czyszczenie pojazdów, czyszczenie aut, usuwanie graffiti,
usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, usługi związane
ze sprzątaniem przemysłowym, usuwanie gruzu (usługi budowlane),
polerowanie (czyszczenie), polerowanie podłóg, oczyszczanie tere‑
nu, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, odśnieżanie,
wyrównywanie terenu budowy, kopanie ziemi, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, 44 pielęgnacja ogrodów lub
rabat kwiatowych, pielęgnacja trawników, sadzenie roślin, sadzenie
drzew, sadzenie drzew ogrodowych, zwalczanie chwastów, usługi
ogrodnicze.

(111) 299411
(220) 2016 12 27
(210) 465669
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupiec, PL.
(540) NA WYPASIE Steak’i DOJRZEWAJĄCE z Gospodarstwa
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, beżowy
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 09.01.10, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik),
mięso pokrojone w plastry, mięso gotowe do spożycia, burgery,
burgery mięsne, burgery warzywne, wywar bulion, steki z mięsa,
steki z ryb, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), mięso woło‑
we, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi restauracyjne, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-ba‑
ry], kafeterie, bufety.
(111) 299412
(220) 2016 12 27
(210) 465674
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) AMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupiec, PL.
(540) STEAKOWNIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik),
mięso pokrojone w plastry, mięso gotowe do spożycia, burgery,
burgery mięsne, burgery warzywne, wywar bulion, steki z mięsa,
steki z ryb, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), mięso woło‑
we, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi restauracyjne, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-ba‑
ry], kafeterie, bufety.
(111) 299413
(220) 2016 12 27
(210) 465675
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) LAMINA INDUSTRIAL POLAND-MAREK LECH, WACŁAW LECH
SPÓŁKA JAWNA, Legnica, PL.
(540) OptiBox
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01

4521

(510), (511) 6 metalowy osprzęt do kredensów, metalowy osprzęt
klamek do drzwi, osprzęt metalowy do mebli, 35 sprzedaż detaliczna
mebli, sprzedaż hurtowa mebli, sprzedaż detaliczna osprzętu meta‑
lowego do mebli, sprzedaż hurtowa osprzętu metalowego do mebli,
sprzedaż detaliczna osprzętu niemetalowego do mebli, sprzedaż
hurtowa osprzętu niemetalowego do mebli, prowadzenie sprzedaży
wysyłkowej z wykorzystaniem katalogu towarów w zakresie elemen‑
tów mebli, osprzętu metalowego i niemetalowego do mebli.

(111) 299414
(220) 2016 12 27
(210) 465679
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) VAN NGOC HOANG MIHO NIERUCHOMOŚCI, Warszawa, PL.
(540) Xic Lo
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 299415
(220) 2016 12 28
(210) 465695
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska Pocztex Kurier 48
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.01.06, 27.05.01, 29.01.01, 26.01.06
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłosze‑
niowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby i to‑
rebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby z kar‑
tonu, 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 karto‑
nu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kar‑
tonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby
z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papete‑
rie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub prze‑
mysłowymi; opracowania i organizowania programów promocyj‑
nych; badania opinii społecznej; badania rynku; uzyskiwania i sys‑
tematyzowania danych do komputerowych baz danych; kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informa‑
cji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej;
rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych,
w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za po‑
średnictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej;
rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, pro‑
spektów, broszur); dystrybucji materiałów reklamowych; zbierania,
adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków
i paczek (prace biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elek‑
tronicznej 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 finan‑
sowego; usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń te‑
lekomunikacyjnych i komputerowych; usługi w zakresie elektronicz‑
nych 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 elek‑
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówko‑
wej; 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 sys‑
temie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości
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online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną;
przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwe‑
stycji kapitałowych; usługi zabezpieczania elektronicznego trans‑
feru środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektro‑
niczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami,
38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w za‑
kresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej;
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmo‑
wania i przekazywania informacji o przesyłkach; usługi umożliwia‑
jące 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 bezprzewodo‑
wy; usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych; usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obu‑
stronnej 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; usłu‑
gi telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi
w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek,
paczek i korespondencji; frankowania przesyłek pocztowych; trans‑
portu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transpor‑
tu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie;
informacja o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przecho‑
wywania.

(111) 299416
(220) 2016 12 28
(210) 465709
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) POLSKI PRODUCENT
(540)

Nr 12/2017

(540) Witamina D₃+K₂ Polski Lek S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 03.11.02, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów me‑
dycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne,
preparaty multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi,
preparaty do celów farmaceutycznych.
(111) 299418
(220) 2016 12 28
(210) 465711
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Dr Witt PREMIUM Veggie
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody
stołowe, wody gazowane i smakowe, napoje izotoniczne i energe‑
tyczne, soki, nektary oraz napoje owocowe, wieloowocowe, warzyw‑
ne i warzywno-owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo‑
jów, napoje instant.
(111) 299419
(220) 2016 12 28
(210) 465714
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce, także leśne i warzywa konserwowane, suszo‑
ne i gotowane, duszone owoce, mrożone runo leśne, w tym grzyby,
mrożone owoce i warzywa, runo leśne przetworzone, przetwory
owocowe i/lub warzywne, sok (do celów kulinarnych), przecier i kon‑
centrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub owoco‑
wo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania goto‑
we warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone da‑
nia gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, sosy
i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żura‑
win lub borówek, galaretki, dżemy, w tym z żurawin lub borówek,
dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady,
powidła, konfitury, marmolady, kompoty, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wie‑
lowarzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary
i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz
owocowo-warzywne, soki owocowe wysokosłodzone, wody stoło‑
we, mineralne i smakowe, napoje smakowe i musujące, napoje izoto‑
niczne, napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, wyciągi, esencje
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.
(111) 299417
(220) 2016 12 28
(210) 465710
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.01.15, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogło‑
szeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, tor‑
by i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste
blankiety, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług;
wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednic‑
twem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informa‑
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu interneto‑
wego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe); gro‑
madzenia 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 kompu‑
terowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
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komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wyko‑
rzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon
i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektro‑
niczne 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 fi‑
nansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym;
bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należ‑
ności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych,
pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso‑
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestra‑
cji 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 infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
informacji o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomię‑
dzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Inter‑
netu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy; usługi w zakresie
udostępniania dostępu do baz danych; usługi w zakresie udostęp‑
niania 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 telekomu‑
nikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie:
pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i ko‑
respondencji; frankowania przesyłek pocztowych; transportu sa‑
mochodowego, 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) 299420
(220) 2016 12 28
(210) 465716
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 48 Poczta Polska Pocztex Kurier 48
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogło‑
szeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, tor‑
by i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste
blankiety, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług;
wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednic‑
twem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informa‑
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu interneto‑
wego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe); gro‑
madzenia 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
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obsługi przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe; usługi
monetarne, usługi pośrednictwa finansowego; usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i kompu‑
terowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wyko‑
rzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon
i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektro‑
niczne 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 fi‑
nansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym;
bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należ‑
ności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych,
pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso‑
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestra‑
cji 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 infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
informacji o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomię‑
dzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Inter‑
netu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy; usługi w zakresie
udostępniania dostępu do baz danych; usługi w zakresie udostęp‑
niania 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 telekomu‑
nikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie:
pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i ko‑
respondencji; frankowania przesyłek pocztowych; transportu sa‑
mochodowego, 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) 299421
(220) 2016 12 28
(210) 465717
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.01.21, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogło‑
szeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, tor‑
by i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste
blankiety, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług;
wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednic‑
twem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informa‑
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu interneto‑
wego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe); gro‑
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madzenia 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 kompu‑
terowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wyko‑
rzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon
i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektro‑
niczne 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 fi‑
nansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym;
bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należ‑
ności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych,
pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso‑
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestra‑
cji 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 infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
informacji o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomię‑
dzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Inter‑
netu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy; usługi w zakresie
udostępniania dostępu do baz danych; usługi w zakresie udostęp‑
niania 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 telekomu‑
nikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie:
pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i ko‑
respondencji; frankowania przesyłek pocztowych; transportu sa‑
mochodowego, 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) 299422
(220) 2016 12 28
(210) 465719
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polska Pocztex Ekspres 24
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 22.01.21, 22.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogło‑
szeniowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, tor‑
by i torebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste
blankiety, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi; opracowania i organizowania pro‑
gramów promocyjnych; badania opinii społecznej; badania rynku;
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych; kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług;
wyszukiwania informacji dla osób trzecich; reklamy za pośrednic‑
twem sieci komputerowej; rozpowszechniania ogłoszeń, Informa‑
cji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu interneto‑
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wego; reklamy korespondencyjnej; rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur); dystrybucji
materiałów reklamowych; zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe); gro‑
madzenia 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 kompu‑
terowych; usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym; usługi w zakresie: obsługa
płatności handlu elektronicznego, w tym zakładanie kont wyko‑
rzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon
i urządzenie mobilne; usługi płatności elektronicznej, w tym elektro‑
niczne 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 fi‑
nansowe, w tym oferowanie kont online w systemie elektronicznym;
bankowość elektroniczna, usługi bankowości online, ściąganie należ‑
ności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych,
pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną; przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso‑
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestra‑
cji 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 infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
informacji o przesyłkach; usługi umożliwiające komunikację pomię‑
dzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet; usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Inter‑
netu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy; usługi w zakresie
udostępniania dostępu do baz danych; usługi w zakresie udostęp‑
niania 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 telekomu‑
nikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie:
pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i ko‑
respondencji; frankowania przesyłek pocztowych; transportu sa‑
mochodowego, 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) 299423
(220) 2016 12 28
(210) 465730
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) WÓDKA KLASYCZNA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, szary, czerwony
(531) 25.01.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódki.
(111) 299424
(220) 2016 12 28
(210) 465731
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) CREOLE
(510), (511) 18 skóry, skóra surowa lub półprzetworzona, wykończe‑
nia i dekoracje ze skóry do mebli, imitacje skóry, skóra wtórna, aktów‑
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ki, skórzane pudła na kapelusze, pudełka z fibry, portfele, portfele
na karty wizytowe, portmonetki, etui na klucze, kufry bagażowe, ku‑
fry podróżne, kuferki, naramienniki skórzane, narzuty ze skór, nosi‑
dełka do noszenia niemowląt, opakowania ze skóry, parasole, pasy
skórzane, pokrowce na parasole, parasolki, plecaki, kosmetyczki
podróżne skórzane, torebki, torebki skórzane, szkielety do torebek,
torby plażowe, torby podróżne, torby turystyczne, torby na kółkach,
torby na zakupy, torby alpinistyczne, tornistry szkolne, teczki szkol‑
ne, teki dyplomatki, nesesery, wyroby rymarskie, sakwy i sakiew‑
ki ze skóry, saszetki, siatki na zakupy, ubrania dla zwierząt, walizki
ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizy, walizeczki, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, odzież i obuwie męskie, odzież i obuwie damskie,
odzież ze skóry i imitacji skóry, odzież tekstylna, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony,
buty, boty, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, drewniaki, espa‑
dryle, futra, getry, gorsety, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombi‑
nezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki gimnastyczne, kurtki,
majtki, maski na oczy do spania, obuwie plażowe, obuwie sportowe,
ogrzewacze stóp nieelektryczne, palta, pantofle domowe, panto‑
fle kąpielowe, paski, paski skórzane, paski do butów i obuwia, pasy
do pończoch, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podszewki do ubrań,
podwiązki, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, odzież, san‑
dały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, staniki,
stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szaliki, szelki, szla‑
froki, T-shirty.

(111) 299425
(220) 2016 12 28
(210) 465745
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO
‑INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) PBDI Z NAMI IDEA STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 06.07.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 8 narzędzia budowlane i przyrządy ręczne o napędzie
elektrycznym, noże i dłuta, kielnie, łopaty, młotki, nożyce, klucze
osełki, pilniki, strugi, wkrętaki, ściernice, węgielnice, wiertła, zaci‑
ski ciesielskie, siekiery i topory, papiery i płótna ścierne, przyrządy
z napędem elektrycznym, wiertarki, szlifierki, przecinaki, młoty
strugi, 37 usługi budowlano-montażowe i instalacyjne zewnętrzne
oraz wewnętrzne w zakresie urządzeń elektrycznych, montaż ma‑
szyn i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót:
przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych i wyburze‑
niowych, stanów surowych i wykończeniowych, obiektów budow‑
lanych, montażowych, stolarki i ślusarki, malarskich, szklarskich,
tynkarskich, posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian, zwią‑
zanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonaw‑
stwa konstrukcji dachowych i pokryć, usługi wykonywania obiektów
i sieci inżynierskich, usługi wykonywania wykopów i wierceń geo‑
logiczno-inżynierskich, usługi budowy: dróg, mostów i tuneli, dróg
szynowych: naziemnych i podziemnych, rurociągów przemysłowych
i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
usługi wykonywania
instalacji: elektrycznych, wodno‑
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wydoby‑
wanie żwiru, piasku i gliny, usługi instalacji maszyn przemysłowych,
sprzętu i wyposażenia, usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu,
usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, usługi wynaj‑
mu i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, usługi inspektorów
nadzoru budowlanego, 39 usługi transportu pasażerskiego i towaro‑
wego, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, ciężarowych,
furgonetek i pojazdów specjalistycznych.
(111) 299426
(220) 2016 12 28
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) YAKUDO

(210) 465754
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Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 17.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wagi, programy komputerowe (software ładowalny),
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we, nagrane, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, wyceny handlowe, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, analizy sys‑
temów komputerowych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego.
(111) 299427
(220) 2016 12 28
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) YAKUDO VSM
(540)

(210) 465755

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 17.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), progra‑
my komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, na‑
grne, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego.
(111) 299428
(220) 2016 12 29
(210) 465799
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) VERSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plewiska, PL.
(540) VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, analiza rynkowa, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, materiały reklamowe, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych), komputerowe bazy danych (systematyzacja
danych), komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działal‑
ności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, sortowanie danych w bazach reklamo‑
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wyszu‑
kiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie nośników reklamowych, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych [te‑
lekomunikacja], wypożyczenie urządzeń do przesyłania informacji,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, przesy‑
łanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po‑
mocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 42 elektronicz‑
na konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania
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komputerowego, monitoring systemu komputerowego przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, wyszukiwarki internetowe (dostarczenie-[opra‑
cowanie]), analizy systemów komputerowych, badania technicz‑
ne, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie]
wyszukiwarek internetowych.

(111) 299429
(220) 2016 12 29
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin, PL.
(540) 4KiDS!
(540)

(540)

(210) 465801

Kolor znaku: błękitny, jasnozielony, fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektryczne, rowe‑
ry dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, gokarty dla dzieci,
foteliki samochodowe, wózki głębokie, spacerowe, wielofunkcyjne,
akcesoria do wózków dziecięcych: śpiworki, torby, pokrowce i po‑
krycia, gondole, parasolki, 28 zabawki, zabawki zdalnie sterowane
radiem, drony, zabawki edukacyjne, zabawki interaktywne, zabawki
pluszowe, misie pluszowe, zabawki plastyczne, zabawki muzyczne,
zabawki drewniane, zabawki do kąpieli, zabawki ruchome, hulajno‑
gi, jeździki, deskorolki, rolki, wrotki, łyżwy, trampoliny, zjeżdżalnie,
konie na biegunach, narty, sanki, stoły bilardowe, stoły do piłkarzy‑
ków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy, tarcze elektro‑
niczne, lalki, ubranka dla lalek, pacynki, domki dla lalek, grzechotki,
karuzele do łóżeczek, samochodziki, kolejki, samoloty, helikoptery,
gry, gry planszowe, puzzle, gry zręcznościowe, piłki, latawce, balo‑
ny, baseny kąpielowe, deski do pływania, deski surfingowe, trapezy
do desek surfingowych, ozdoby choinkowe.
(111) 299430
(220) 2016 12 29
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) STATSCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STATSCORE
(540)
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(210) 465802

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do urządzeń mobilnych, aplikacje komputerowe, aplikacje do urzą‑
dzeń mobilnych, elektroniczne bazy danych dotyczące wydarzeń
sportowych, elektroniczne statystyki i zestawienia dotyczące wy‑
darzeń sportowych, 35 elektroniczne bazy danych (pozyskiwanie
danych do elektronicznych baz danych), usługi reklamowe za po‑
średnictwem bazy danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, przeprowadzanie
badań rynkowych, 41 udostępnianie komputerowych baz danych
dotyczących wydarzeń sportowych, udzielanie informacji sporto‑
wych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, usługi reporterskie dotyczące wydarzeń sportowych,
statystyczne zestawienia dotyczące wydarzeń sportowych, 45 li‑
cencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
oprogramowania do urządzeń mobilnych, licencjonowanie aplikacji
komputerowych, licencjonowanie aplikacji do urządzeń mobilnych,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie elektro‑
nicznych baz danych.
(111) 299431
(220) 2016 12 30
(210) 465830
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SZWAGIER CHMIELOWE JAK TRZEBA PIWO JASNE PEŁNE

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, zielony
(531) 02.09.14, 05.07.02, 05.13.25, 08.07.01, 25.01.15, 09.01.10,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, biuletyny informacyjne, prospekty, opako‑
wania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nalepki, ety‑
kiety z papieru, etykiety przylepne z papieru, etykiety z tworzyw
sztucznych, ulotki, broszury, plakaty z papieru, druki, 32 piwo, napo‑
je na bazie piwa, piwo pełne jasne, piwo słodowe, piwo pszeniczne,
piwa smakowe.
(111) 299432
(220) 2016 12 30
(210) 465838
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) MIKADEK
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
dietetyczne dla dzieci, 30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikant‑
ne sosy, czatnej i pasty, keczup.
(111) 299433
(220) 2017 01 02
(210) 465849
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) PULINNO
(510), (511) 10 inhalatory, inhalatory do użytku medycznego i lecz‑
niczego, aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji
medycznych i leczniczych w postaci wziewnej.
(111) 299434
(220) 2017 01 02
(210) 465855
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) ŻBIKOWSKI SZYMON, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) hipoalergicznie24.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.01.21
(510), (511) 3 kosmetyki dla alergików, 20 pościel hipoalergiczna,
25 odzież dla alergików, 28 zabawki hipoalergiczne.
(111) 299435
(220) 2017 01 04
(210) 465948
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biovital – wzmocnienie Bio-vitalności organizmu
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara‑
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do ce‑
lów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne im‑
planty, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunko‑
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wa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, implanty chirurgiczne,
kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski hi‑
gieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne taśmy do celów me‑
dycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, pla‑
stry, 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, su‑
plementy mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, tabletki
witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 substan‑
cje dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecz‑
nych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, ole‑
jów 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 tłusz‑
czowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiast‑
ków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, napoje mleczne
dietetyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do ce‑
lów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzo‑
nych 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 pro‑
duktów zbożowych, suplementy żywnościowe na bazie mąki i pro‑
duktów zbożowych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty,
kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudza‑
jące do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów ży‑
wienia, produkty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty
żywnościowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze die‑
tetyczne do celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do ce‑
lów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia,
pieczywo dietetyczne do celów żywienia.

(111) 299436
(220) 2017 01 09
(210) 466014
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JELENIEJ GÓRZE,
Jelenia Góra, PL.
(540) Seba
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki biletów, elektroniczne nośniki
danych, oprogramowanie do zakupu biletu elektronicznego, system
elektroniczny do sprzedaży biletów.
(111) 299437
(220) 2017 01 09
(210) 466077
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) Mniam mniam
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby i owoce morza oraz wyroby i potra‑
wy na ich bazie za wyjątkiem przekąsek, warzywa i owoce oraz wy‑
roby i potrawy na ich bazie za wyjątkiem przekąsek, oleje i tłuszcze
jadalne, margaryna, mieszanki tłuszczów i innych składników, grzyby
konserwowane i suszone, galaretki jadalne, zupy, wyroby na bazie
jaj za wyjątkiem przekąsek, jogurty, konserwy mięsne, rybne, wa‑
rzywne, owocowe, kawior, mleko i produkty mleczne, sery i potra‑
wy na ich bazie za wyjątkiem przekąsek, krokiety spożywcze, skórki
owocowe, bita śmietana, pasztety, potrawy na bazie składników za‑
wartych w tej klasie za wyjątkiem przekąsek, 30 przyprawy, aromaty
do żywności, produkty zbożowe, cukier, słodziki, budynie, kisiele, de‑
sery za wyjątkiem ciast, ciastek i lodów, mąka oraz wyroby na bazie
mąki, kakao i wyroby na bazie kakao, kawa, wyroby na bazie kawy,
substytuty kawy, zabielacze do kawy, herbata, galaretki owocowe,
guma do żucia, sosy, majonez, makaron i potrawy na bazie makaro‑
nu, miód, muesli, musztarda, ozdoby choinkowe jadalne, naleśniki,
pierogi, knedle, kluski, pizza, paszteciki, placki, ryż i potrawy na bazie
ryżu, tortille, potrawy i wyroby na bazie składników zawartych w tej
klasie za wyjątkiem ciastek i lodów.

(111) 299438
(220) 2017 01 10
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Program Ochrony Roślin ROLNICZYCH
(540)

4527
(210) 466103

Kolor znaku: żółty
(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 książki, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 299439
(220) 2017 01 11
(210) 466142
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemęt, PL.
(540) MARINO M Life
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, czerwony, żółty,
czarny, biały, jasnoszary
(531) 24.01.15, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody mineralne jako napoje.
(111) 299440
(220) 2017 01 13
(210) 466295
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) i asist
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.17.02
(510), (511) 8 pęsety i obcinaczki, 9 lupy, szkła powiększające, 10 ar‑
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia
do masażu, przyrządy kręgarskie, przyrządy do terapii oddechowej,
urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, ultra‑
fioletowe lampy do celów medycznych, urządzenia do elektrosty‑
mulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, aplikatory pigułek,
przyrządy do protez, balkoniki, balkoniki do chodzenia, balkoniki
dla osób niepełnosprawnych, bandaże do stawów, gorsety do celów
medycznych, bandaże usztywniające na stawy, kule inwalidzkie, la‑
ski-czwórnogi do celów medycznych, nakolanniki w postaci opasek
elastycznych, ortezy, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające,
poduszki ortopedyczne, siedziska do korekcji kręgosłupa, rękawy
kompresyjne na kończyny, urządzenia ortopedyczne, wkładki or‑
topedyczne, wyciągi wspomagające niepełnosprawnych w trakcie
wchodzenia do wanny, urządzenia do badania ciśnienia krwi, ter‑
mometry do pomiaru gorączki, protezy i sztuczne implanty, apara‑
ty słuchowe, protezy dentystyczne, ocieplacze stawów, przyrządy
pomocnicze ułatwiające korzystanie z przedmiotów codziennego
użytku, 11 termofory, lampki, podświetlacze, 18 laski do podpierania
się, składane laski, 20 krzesełka do wanny, pojemniki na lekarstwa
z tworzyw sztucznych, poręcze do łóżek, poręcze do wanien, nieme‑
talowe, podpory toaletowe i uchwyty łazienkowe.

4528
(111) 299441
(220) 2017 01 17
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) NAMAND JEAN-MICHEL, Praga, CZ.
(540) natek
(540)
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(210) 466327

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 21.01.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, biura pośrednictwa pracy, do‑
radztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie re‑
krutacji personelu wyższego szczebla kierowniczego, usługi doradz‑
twa w zakresie obsadzania stanowisk, planowanie wykorzystania
personelu, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności
potrzebnych w pracy, usługi doradztwa w zakresie rozwoju kariery
zawodowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi dorad‑
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia kompute‑
rów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
wyboru komputerów, doradztwo w zakresie działalności gospodar‑
czej związane z przetwarzaniem danych, usługi doradztwa w za‑
kresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania tech‑
nologią informacyjną, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie informatyki, pomoc w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organi‑
zacji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospo‑
darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, spo‑
rządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności
gospodarczej, kompilacja informacji do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji
o działalności gospodarczej i informacji handlowych poprzez bazy
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, przetwarzanie danych, automatyczne przetwarzanie
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, udostępnia‑
nie informacji dotyczących przetwarzania danych, analizy kosztów,
usługi w zakresie oceny kosztów, rachunkowość w zakresie zarządza‑
nia kosztami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 38 łączność
za pomocą komputera, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sie‑
ci komputerowych, komunikacja internetowa, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do lokal‑
nych sieci komputerowych, dzierżawa czasu dostępu do sieci kom‑
puterowych, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów
komputerowych w sieciach danych, usługi transmisji danych pomię‑
dzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, transmisja wia‑
domości za pomocą globalnych sieci komputerowych, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, usługi konsultacyjne,
informacyjne i doradcze w dziedzinie telekomunikacji, usługi kon‑
sultacyjne dotyczące sprzętu do komunikacji, usługi konsultacyjne
dotyczące komunikacji danych, 42 usługi informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące technolo‑
gii informacyjnej, konsulting w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów kom‑
puterowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów kompu‑
terowych, doradztwo w zakresie projektowania systemów kompu‑
terowych, usługi doradcze związane z systemami komputerowymi,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, projektowanie i opracowywanie zauto‑
matyzowanych komputerowych systemów przetwarzania danych,
opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysło‑
we, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi z zakresu zarzą‑
dzania projektami komputerowymi, usługi doradcze w zakresie pro‑
gramowania komputerowego, konsultacje dotyczące informatyki,
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doradztwo w zakresie obsługi komputerów, testowanie programów
komputerowych, usługi w zakresie testów technicznych systemów
przetwarzania danych elektronicznych, programowanie kompute‑
rów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero‑
wego, badania związane z opracowywaniem systemów komputero‑
wych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania kompu‑
terowego, powielanie programów komputerowych, usługi analitycz‑
ne dotyczące programów komputerowych, instalacja programów
komputerowych, usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z programo‑
waniem komputerowym, naprawa uszkodzonych programów kom‑
puterowych, kompilacja programów do przetwarzania danych, od‑
zyskiwanie danych komputerowych, udzielanie informacji w zakresie
programowania komputerów, konwersja programów komputero‑
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, usługi wsparcia on-line
w zakresie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, doradz‑
two i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, opracowywanie systemów kompute‑
rowych, analizy systemów komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi w zakresie in‑
tegracji systemów komputerowych, konfiguracja systemów kompu‑
terowych, konfigurowanie sieci komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie, projektowanie,
opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, ho‑
sting stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn in‑
ternetowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych baz
danych, utrzymywanie oprogramowania baz danych, aktualizowanie
oprogramowania baz danych, wynajmowanie serwerów baz danych
na rzecz osób trzecich, opracowywanie rozwiązań aplikacji opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie sieci komputerowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie sieci komputerowych, udzielanie
informacji na temat opracowywania sieci komputerowych, integra‑
cja sieci komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
usługi doradcze i konsultacyjne związane z aplikacjami oprogramo‑
wania komputerowego, infrastruktura jako usługa (IaaS), hosting
serwerów, wynajmowanie serwerów WWW, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, badania z zakresu skom‑
puteryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów admini‑
stracyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych.

(111) 299442
(220) 2017 01 17
(210) 466329
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, PL.
(540) RISTORANTE PIZZERIA FIORENTINA FIRENZE
(540)

Kolor znaku: biały, jasnożółty, ciemnożółty, jasnoszary,
ciemnoszary, jasnobrązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa‑
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
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terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
zapewniania dostępu do treści portali internetowych, usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tek‑
stowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputero‑
wych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron interneto‑
wych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy‑
świetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i ho‑
telarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich do‑
stawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi caterin‑
gowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 299443
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Ranigast S-O-S
(540)

(210) 466523

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnozielony, jasnoniebieski,
niebieski, pomarańczowy, czerwony, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 26.01.05, 26.11.22, 24.17.02, 05.03.15, 19.13.21
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suple‑
menty diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 299444
(220) 2017 01 27
(210) 466761
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) JANIKOWSKI MAREK EM JANIKOWSCY, Srebrna Góra, PL.
(540) PM BIKE EXPERTS ...BY JEŹDZIŁO SIĘ LEPIEJ.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.18, 26.03.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, 41 organizowanie imprez spor‑
towych, informacje o rekreacji, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi informacji o rekreacji,
publikowanie katalogów dotyczących turystyki.
(111) 299445
(220) 2017 02 02
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) GS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GNATYSHYN
(540)

(210) 467017

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów ko‑
smetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi in‑
formacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
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produktów kosmetycznych, 41 nauka fryzjerstwa, szkolenie w za‑
kresie kosmetyki i urody, 44 fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, salony
fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko‑
-kosmetycznych, salony piękności, usługi salonów piękności, świad‑
czenie usług przez salony piękności, usługi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi
kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi ko‑
smetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, kosmetyczny zabieg lasero‑
wy na wzrost włosów, usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(111) 299446
(220) 2017 02 03
(210) 467057
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Xylodex regeneracja nos ratuje odtyka i regeneruje
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suple‑
menty diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 299447
(220) 2017 02 17
(210) 467780
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) FLORCZYŃSKA-KAMPA BEATA, Zabrze, PL.
(540) Tarot Bułhakowa
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, karty do kolekcjono‑
wania.
(111) 299448
(220) 2017 02 18
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) COTO BABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Coto baby
(540)

(210) 467849

Kolor znaku: biały, jasnofioletowy, ciemnofioletowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w no‑
sidełka, składane wózki dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, prze‑
nośne siedzenia dla dzieci do pojazdów, przenośne foteliki dzie‑
cięce do samochodów, dziecięce siedziska podwyższające do sie‑
dzeń pojazdów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów,
pokrowce na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych, kosze
do wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku
w pojazdach, torby przystosowane do wózków dziecięcych, dopaso‑
wane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 20 krzesełka dla
niemowląt i dzieci, krzesełka do karmienia niemowląt i dzieci, siedze‑
nia przystosowane do niemowląt, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka
turystyczne dla dzieci, kojce dla niemowląt i dzieci, kosze do nosze‑
nia dzieci, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla nie‑
mowląt, podstawki dla dzieci do samochodów, siedziska samocho‑
dowe dla dzieci, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: wózki
dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, składane wózki
dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa
dla niemowląt i dzieci do pojazdów, przenośne siedzenia dla dzieci
do pojazdów, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, dziecię‑
ce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, siedzenia dziecię‑
ce przystosowane do rowerów, pokrowce na wózki dziecięce, budki
do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, pasy bezpie‑
czeństwa dla dzieci do użytku w pojazdach, torby przystosowane
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, krzesełka dla niemowląt i dzieci, krzesełka do karmienia

4530

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

niemowląt i dzieci, siedzenia przystosowane do niemowląt, łóżeczka
dla małych dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, kojce dla niemowląt
i dzieci, kosze do noszenia dzieci, ochraniacze do łóżeczek dziecię‑
cych, przewijaki dla niemowląt, podstawki dla dzieci do samocho‑
dów, siedziska samochodowe dla dzieci.

(111) 299449
(220) 2017 02 21
(210) 467923
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) deko BRICK CEGŁA DEKORACYJNA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 cegła dekoracyjna.
(111) 299450
(220) 2017 02 21
(210) 467924
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa, PL.
(540) BUFFALO WILD
(540)

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów za‑
warte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zaku‑
powe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki,
kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, para‑
solki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby ry‑
marskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(111) 299451
(220) 2017 02 21
(210) 467939
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) POPŁAWSKA-FEDORCIO ANNA SOTEXIM, Karpacz, PL.
(540) Apartamentuj
(510), (511) 36 wynajem budynków, wynajem nieruchomości, wyna‑
jem domów, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń handlowych,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], dzierżawa lub wynajem bu‑
dynków, wynajem domów do wynajęcia, wynajem mieszkań, studio
i pokoi, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, wynajem i dzierżawa zakwate‑
rowania stałego, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nierucho‑
mości za prowizję, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, udzielanie informacji dotyczących kwestii nie‑
ruchomości za pośrednictwem Internetu, 43 wynajem domów letni‑
skowych, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem zakwaterowa‑
nie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem
pawilonów, wynajem budynków przenośnych, tymczasowy wynajem
pokoi, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pokoi jako tym‑
czasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia to‑
warzyskie, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, wynajem
pomieszczeń na wystawy, wynajem pomieszczeń na uroczystości to‑
warzyskie, świadczenie usług przez hotele i motele, pensjonaty, domy
gościnne, informacja hotelowa, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe,
rezerwacja zakwaterowania hotelowego, informacja na temat hoteli,
usługi hoteli i moteli, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], re‑
zerwacja zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena za‑
kwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, udzielanie
informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w ho‑
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telach, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, re‑
zerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowa‑
nia w hotelach i motelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hote‑
lach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie informacji online do‑
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczo‑
ne za pośrednictwem Internetu, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednic‑
twem Internetu, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania
przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwatero‑
waniu za pośrednictwem Internetu.

(111) 299452
(220) 2017 02 22
(210) 467972
(151) 2017 07 28
(441) 2017 04 10
(732) MICHAEL KATARZYNA, Racibórz, PL.
(540) NUMOCO
(510), (511) 25 odzież dla kobiet i dzieci, w tym sukienki, tuniki,
bluzki, koszule, spódnice, spodnie, legginsy, kombinezony, wyroby
pończosznicze, odzież sportowa, gimnastyczna, plażowa, ciążowa
i wierzchnia dla kobiet, odzież sportowa, gimnastyczna, plażowa
i wierzchnia dla dzieci, bielizna dzienna i nocna dla kobiet i dzieci,
paski, rękawiczki, skarpetki, chusty, szale, etole, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 299453
(220) 2017 02 22
(210) 468006
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) MAJEWSKA-PARADOWSKA MAŁGORZATA, PARADOWSKI
GRZEGORZ CENTRUM STOMATOLOGII KOMPLEKSOWEJ ALDENT
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin, PL.
(540) ALDENT
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, stomatologia estetyczna,
stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, dentystyka,
implantologia, ortodoncja, protetyka, endodoncja, usługi z zakresu
chirurgii stomatologicznej, periodontologia, usługi medyczne, me‑
dycyna estetyczna, porady i konsultacje w zakresie stomatologii,
profilaktyka stomatologiczna, kosmetyka dentystyczna.
(111) 299454
(220) 2017 02 23
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, PL.
(540) SFA
(540)

(210) 468023

(531) 26.03.05, 26.03.16, 27.05.01
(510), (511) 12 autobusy, autokary, ciągniki, ciężarówki, cysterny,
furgony [pojazdy], kampery, karawany, mikrobusy, mobilne wózki
widłowe, motocykle, motorowery, naczepy, naczepy do ciągników,
pojazdy, pojazdy i środki transportu, pojazdy lądowe, przyczepy, sa‑
mochody, śmieciarki, traktory, ciągniki, wozy, wywrotki [ciężarówki].
(111) 299455
(220) 2017 02 24
(210) 468084
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) PALUCH GRZEGORZ, JABŁOŃSKA-PALUCH ANNA ASD
STUDIO SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka, PL.
(540) ASD STUDIO
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoczerwony
(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
konstrukcje niemetalowe, cement, dzieła sztuki wykonane z kamie‑
nia, betonu lub marmur, galanteria betonowa, elementy wykończe‑
niowe budowlane niemetalowe, glina, kamień, wyroby kamieniar‑
skie, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne,
niemetalowe obudowy kominków, niemetalowe słupy, niemetalowe
formy odlewnicze, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, ozdoby ogrodowe z mas cementowych, płoty, parkany
niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki i rzeźby nieme‑
talowe, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, terakota, zaprawy
budowlane, ornamenty, reliefy, rzeźby i płaskorzeźby niemetalowe,
37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budow‑
lanego.

(111) 299456
(220) 2017 02 24
(210) 468093
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) PALUCH GRZEGORZ, JABŁOŃSKA-PALUCH ANNA ASD
STUDIO SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka, PL.
(540) ASDecorative
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
konstrukcje niemetalowe, cement, dzieła sztuki wykonane z kamie‑
nia, betonu lub marmur, galanteria betonowa, elementy wykończe‑
niowe budowlane niemetalowe, glina, kamień, wyroby kamieniar‑
skie, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne,
niemetalowe obudowy kominków, niemetalowe słupy, niemetalowe
formy odlewnicze, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, ozdoby ogrodowe z mas cementowych, płoty, parkany
niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, pomniki i rzeźby nieme‑
talowe, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, terakota, zaprawy
budowlane, ornamenty, reliefy, rzeźby i płaskorzeźby niemetalowe,
37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budow‑
lanego.
(111) 299457
(220) 2017 02 27
(210) 468145
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) BZDYRA TOMASZ, TOMIAK MAŁGORZATA, BORTEL PAWEŁ
LODOWATO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) LODOWATO
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy, czerwony, brązowy
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, sorbety, desery lodowe, lodo‑
we słodycze, wyroby cukiernicze, lód, bloki lodu, kostki lodu, napoje
z lodów, mrożone napoje [frappe], kawa, herbata, czekolada, kakao,
napoje mrożone na bazie kawy, herbaty, czekolady, kakao, 43 usłu‑
gi świadczone przez lodziarnie, kafeterie, kawiarnie, cukiernie, bary
kawowe, restauracje, przygotowanie lodów oraz deserów lodowych
na zamówienie oraz ich dostawa (catering), usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic‑
twem furgonetek, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe.
(111) 299458
(220) 2017 02 28
(210) 468248
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KOZIOŁ IWONA PH INTER-HANDEL, Bełk, PL.
(540) DOLLO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednic‑
twem sklepu online w Internecie artykułów gospodarstwa domowe‑
go elektrycznego i nieelektrycznego, przyborów kuchennych, przy‑
borów do użytku w gospodarstwie domowym, prezentacje towarów
w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego i hurtowego,
usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, promocja
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sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych.

(111) 299459
(220) 2017 02 28
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) KOZIOŁ IWONA PH INTER-HANDEL, Bełk, PL.
(540) LANDGRAF
(540)

(210) 468251

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.05.02, 26.13.25, 27.05.01, 24.01.03, 29.01.12
(510), (511) 21 deski do krojenia chleba, czajniki nieelektryczne,
czajniczki do herbaty, garnki, garnki do gotowania na parze, garnki
kuchenne, komplety garnków kuchennych, pokrywki do garnków,
grille kempingowe, filiżanki, kubki, serwisy do kawy, herbaty, nie‑
elektryczne garnki utrzymujące ciepło, przybory do użytku w go‑
spodarstwie domowym, przybory kuchenne, półmiski, miski, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, ekspresy do kawy nie‑
elektryczne, otwieracze do butelek, patelnie, serwetniki, ściereczki
do czyszczenia, świeczniki, talerze, termosy, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia mieszające do użytku domowe‑
go nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, wyciskacze do owo‑
ców nieelektryczne do celów domowych, wazony, wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, zastawa stołowa inna niż noże, widel‑
ce, łyżki, szczoteczki do zębów elektryczne, wyżymaczki do mopów,
termoizolowane pojemniki na żywność, pojemniki i pudełka na ka‑
napki, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, termoizo‑
lacyjne torby na żywność lub napoje.
(111) 299460
(220) 2017 03 02
(210) 468322
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa, PL.
(540) Pierre Andreus
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów za‑
warte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zaku‑
powe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki,
kosmetyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, para‑
solki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby ry‑
marskie, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(111) 299461
(220) 2017 03 02
(210) 468326
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) CARS 4 YOU CUSTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski, PL.
(540) Cars4You custom
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.01.01, 17.01.03, 17.01.09
(510), (511) 12 adaptery do piór wycieraczek do pojazdów, aerody‑
namiczne skrzydła do samolotów, błotniki jako części do pojazdów
lądowych, chlapacze do pojazdów, części blacharskie do karoserii
pojazdów [ukształtowane], części do modyfikowania karoserii sa‑
mochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części i akcesoria
do pojazdów, części karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne
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do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, daszki
przeciwsłoneczne do samochodów, deski rozdzielcze do samocho‑
dów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykoń‑
czeniowe do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kierownice
do samochodów, kołpaki, lusterka do pojazdów, maski do pojazdów,
maski silników do pojazdów, ochraniacze zderzaków do pojazdów,
okratowania do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalo‑
wych, osłony boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne
kołpaki do pojazdów, podzespoły siedzeń pojazdów, poszerzone
nadkola do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody
sportowe sprzedawane w formie zestawów, samochody wyścigo‑
we, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów, wnętrza ochron‑
ne do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hur‑
towni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: adaptery do piór wycieraczek do pojazdów,
aerodynamiczne skrzydła do samolotów, błotniki jako części do po‑
jazdów lądowych, chlapacze do pojazdów, części blacharskie do ka‑
roserii pojazdów [ukształtowane], części do modyfikowania karoserii
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części i akceso‑
ria do pojazdów, części karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne
do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów, daszki
przeciwsłoneczne do samochodów, deski rozdzielcze do samocho‑
dów, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykoń‑
czeniowe do wnętrz samochodów, fotele samochodowe, kierownice
do samochodów, kołpaki, lusterka do pojazdów, maski do pojazdów,
maski silników do pojazdów, ochraniacze zderzaków do pojazdów,
okratowania do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalo‑
wych, osłony boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne
kołpaki do pojazdów, podzespoły siedzeń pojazdów, poszerzone
nadkola do pojazdów lądowych, samochody sportowe, samochody
sportowe sprzedawane w formie zestawów, samochody wyścigo‑
we, spoilery do pojazdów, spojlery do pojazdów, wnętrza ochronne
do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, wloty
powietrza dla pojazdów, marketing, reklama, reklama prasowa, re‑
klama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, rekla‑
ma na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw
i pokazów związanych z promocją następujących towarów: adaptery
do piór wycieraczek do pojazdów, aerodynamiczne skrzydła do sa‑
molotów, błotniki jako części do pojazdów lądowych, chlapacze
do pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształto‑
wane], części do modyfikowania karoserii samochodowych sprze‑
dawane w postaci zestawów, części i akcesoria do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do samochodów, czę‑
ści wykończenia wnętrza samochodów, daszki przeciwsłoneczne
do samochodów, deski rozdzielcze do samochodów, elementy kon‑
strukcyjne karoserii pojazdów, elementy wykończeniowe do wnętrz
samochodów, fotele samochodowe, kierownice do samochodów,
kołpaki, lusterka do pojazdów, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, ochraniacze zderzaków do pojazdów, okratowania
do wlotów chłodnic pojazdów z materiałów niemetalowych, osłony
boczne jako części konstrukcyjne pojazdów, ozdobne kołpaki do po‑
jazdów, podzespoły siedzeń pojazdów, poszerzone nadkola do po‑
jazdów lądowych, samochody sportowe, samochody sportowe
sprzedawane w formie zestawów, samochody wyścigowe, spoilery
do pojazdów, spojlery do pojazdów, wnętrza ochronne do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, wloty powietrza
dla pojazdów, udzielanie porad handlowych konsumentom, pro‑
mocja sprzedaży, 42 projektowanie części do pojazdów lądowych,
projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie
pojazdów mechanicznych, projektowanie pojazdów oraz części i ele‑
mentów pojazdów, projektowanie samochodów, projektowanie sa‑
mochodów wyścigowych, projektowanie tkanin wykończeniowych
do pojazdów silnikowych, usługi projektowania pojazdów, usługi
w zakresie projektowania.

(111) 299462
(220) 2017 03 02
(210) 468358
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) OLESZKIEWICZ PAWEŁ T4ART, Komorów, PL.
(540) WarsawlNK
(510), (511) 44 tatuowanie, usługi w zakresie kolczykowania ciała,
usługi w zakresie ozdabiania ciała.
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(111) 299463
(220) 2017 03 07
(210) 468517
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) TORNADOFOAM
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych.
(111) 299464
(220) 2017 03 07
(210) 468520
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) TBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) WINTERMANN
(510), (511) 7 agregaty do natryskiwania pianki poliuretanowej [ma‑
szyny], agregaty do natryskiwania środków izolacyjnych [maszyny],
agregaty do natryskiwania preparatów przeciwwilgociowych [ma‑
szyny].
(111) 299465
(220) 2011 03 25
(210) 383172
(151) 2017 10 16
(441) 2011 07 04
(732) VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(540) FIESTA TROPICANA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, rumy, likiery, kok‑
tajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i eks‑
trakty alkoholowe.
(111) 299466
(220) 2014 06 23
(210) 430300
(151) 2016 12 16
(441) 2014 10 13
(732) SALAWA JERZY ABAKUSBABY, Myślenice, PL.
(540) BOBEO
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz przez Internet
artykułów dla niemowląt i małych dzieci, produktów dla rodziców
związanych z opieką nad dzieckiem, artykułów szkolnych, oświetle‑
nia, akcesoriów związanych z karmieniem i higieną dzieci oraz nie‑
mowląt, naczyń, wanienek, laktatorów, produktów służących ochro‑
nie zdrowia, termometrów, wag, inhalatorów, produktów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka w domu i poza nim, niań elek‑
tronicznych, bramek, barierek, produktów związanych z podróżowa‑
niem z dzieckiem, wózków, nosidełek, toreb, akcesoriów samocho‑
dowych, akcesoriów dla kobiet w ciąży i matek karmiących, pasów
ciążowych, wkładek laktacyjnych. .
(111) 299467
(220) 2014 12 09
(151) 2016 08 29
(441) 2015 03 30
(732) KARCZEWSKI JERZY, Mysiadło, PL.
(540) Akademia Evisa
(540)

(210) 436650

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie
seminariów, warsztatów, konferencji w systemie zarządzania, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy, ochroną środowiska, bezpieczeństwem: procesowym, infor‑
macji oraz kultury bezpieczeństwa.
(111) 299468
(220) 2015 06 01
(151) 2016 12 22
(441) 2015 09 14
(732) DiaHem AG, Bülach, CH.
(540) diahem

(210) 443195
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prac badaw‑
czych, odczynniki i surowice do diagnostyki laboratoryjnej, 5 pre‑
paraty farmaceutyczne i weterynaryjne do użytku w diagnostyce,
testy do diagnostyki in vitro, testy do diagnostyki in vitro złożone
z enzymatycznych prób immunologicznych lub odczynników po‑
mocniczych do klinicznego użytku medycznego, surowice testowe
do określania grup krwi i badań przeciwciał, surowice testowe do ba‑
dania próbek krwi, odczynniki do sprzęgania krwi, odczynniki krze‑
pliwości, testy do oznaczania grup krwi A, B, 0, surowice grup krwi
A, B, 0, fenotypy Rh, immunohematologiczne odczynniki kontrolne,
odczynniki krzepliwości do użytku w hemostazie, testy chorób za‑
kaźnych, testy przeciwciał kiły, testy diagnostyczne na malarię i testy
przeciwciał choroby Chagasa, testy na wirusowe choroby zakaźne,
odczynniki pomocnicze, odczynniki do zamrażania, rozmrażania
i płukania, roztwory buforowe, 9 oprogramowanie komputerowe
do użytku w laboratoriach, oprogramowanie komputerowe do za‑
rządzania danymi banków krwi, oprogramowanie komputero‑
we do identyfikacji przeciwciał, oprogramowanie komputerowe
do użytku w diagnostyce in vitro, dydaktyczne oprogramowanie
komputerowe związane z diagnostyką in vitro, bankami krwi i iden‑
tyfikacją przeciwciał, 10 sprzęt laboratoryjny, aparatura i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, wirówki, inkubatory, pipetory, probów‑
ki, części i wyposażenie powyższych towarów, zużywalne akcesoria
laboratoryjne z tworzyw sztucznych i materiały eksploatacyjne dla
laboratoriów, końcówki do pipet (tipsy) i mikropłytki, 37 usługi na‑
prawy i konserwacji związane z aparaturą i instrumentami medycz‑
nymi i weterynaryjnymi, usługi dostarczania informacji i konsultacje
w sprawach powyższych towarów świadczone za pomocą środków
telekomunikacji, usługi konsultacji związane z powyższymi towa‑
rami, 42 projektowanie, tworzenie, rozbudowywanie, instalacja,
uaktualnianie, obsługa, kopiowanie, konserwacja, wypożyczanie i li‑
cencjonowanie oprogramowania komputerowego do użytku w labo‑
ratoriach, oprogramowania komputerowego do zarządzania danymi
banków krwi, oprogramowania komputerowego do identyfikacji
przeciwciał, oprogramowania komputerowego do użytku w diagno‑
styce in vitro, dydaktycznego oprogramowania komputerowego
związanego z diagnostyką in vitro, bankami krwi i identyfikacją prze‑
ciwciał, usługi dostarczania informacji i konsultacje w powyższych
sprawach świadczone za pomocą środków telekomunikacji, usługi
konsultacji w powyższych sprawach, usługi konsultacji naukowych .
(111) 299469
(220) 2015 03 21
(210) 440504
(151) 2016 01 18
(441) 2015 07 06
(732) SHRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) coaching organizacji
(540)

Kolor znaku: biały, szary, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynku i opinii publicznej, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne oraz eks‑
pertyzy w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie i pozyski‑
wanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, reklama radiowa i telewizyjna,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo‑
we, publikacja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i plakatów reklamowych, reklamy prasowe, reklama billboardowa,
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edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, w tym tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kreowanie
wizerunku firmy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da‑
nych, systematyzacja i sortowanie danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie w kom‑
puterowych bazach danych, przygotowanie zeznań podatkowych,
prowadzenie ksiąg, pomoc w zarządzaniu i administrowaniu przed‑
siębiorstwem handlowym lub przemysłowym, fakturowanie, usługi
doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsourcingu, we‑
ryfikacja rachunków, sporządzanie wyciągów z kont, przygotowanie
listy płac, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, powielanie dokumentów, usłu‑
gi public relations, agencje informacji handlowej, audyt personalny,
41 organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów,
zjazdów, sympozjów, szkoleń, seminariów, warsztatów, doradztwo
zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, informacja o rekreacji,
kształcenie praktyczne, sprawdziany edukacyjne, prowadzenie co‑
achingu indywidualnego, grupowego i zespołowego, usługi trenera
osobistego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, pisanie tekstów innych niż reklamowych, pu‑
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
przyjęć i spektakli, organizowanie imprez rozrywkowych, 45 doradz‑
two w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 299470
(220) 2015 05 14
(210) 442472
(151) 2016 11 18
(441) 2015 08 31
(732) COMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ryczywół, PL.
(540) Comvest
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, re‑
klamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, po‑
zyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama te‑
lewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
działalności, 36 administrowanie nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, na‑
bywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nie‑
ruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pomoc
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, udzie‑
lanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji pośred‑
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi ubezpiecze‑
niowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla rosz‑
czeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie
środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieru‑
chomościami, 37 usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane i na‑
prawy budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, wy‑
najem maszyn i sprzętu budowlanego, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, 42 geodezyjne pomiary, pomiary gruntów i dróg,
pomiary hydrograficzne, pomiary inżynieryjne, pomiary parame‑
trów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej, usługi
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architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi ar‑
chitektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi badawcze w zakresie nieruchomości, usługi
digitalizacji map, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi pro‑
jektowania, usługi projektowania map, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieru‑
chomościami, usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej,
usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie
miernictwa geodezyjnego, usługi w zakresie projektowania, usługi
w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku
technicznego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wspo‑
magane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą,
wykonywanie pomiarów, zarządzanie projektami architektoniczny‑
mi.

(111) 299471
(220) 2016 02 08
(210) 452154
(151) 2016 11 02
(441) 2016 05 09
(732) INTERBLOK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INTERBLOK
(540)

Kolor znaku: błękitny, biały
(531) 05.09.17, 05.09.15, 03.09.01, 08.01.07, 05.07.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy pro‑
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 39 magazynowanie.
(111) 299472
(220) 2016 04 11
(210) 454640
(151) 2016 12 08
(441) 2016 07 18
(732) EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, PL.
(540) EVELINE COSMETICS GEN MŁODOŚCI LIFT INTENSIVE
FORMULA
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, srebrny
(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pie‑
lęgnacji skóry jako peelingi, kosmetyczne środki nawilżające, kosme‑
tyki do cery zmarszczkowej, kremy ujędrniające skórę, kremy wybie‑
lające do skóry, preparaty odżywiające skórę, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne n i ż do celów medycznych, balsamy do redukcji cel‑
lulitu, kremy do redukcji cellulitu, mydła, mydła do pielęgnacji ciała,
nielecznicze mydła toaletowe, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, kremy do mycia, płyny do mycia, chusteczki nasączone pre‑
paratem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczysz‑
czania skóry, środki złuszczające skórę, kremy złuszczające, preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, peelingi do twarzy, preparaty
do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, kosmetyki
do makijażu, środki do usuwania makijażu, emalie do paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, odżywki utwardzające do pa‑
znokci jako kosmetyki, olejek do skórek wokół paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki do wło‑
sów, preparaty do włosów, środki do barwienia włosów, środki do na‑
wilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampon do włosów,
odżywki do włosów, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów,
preparaty do pielęgnacji zębów, balsamy po opalaniu, żele po opala‑
niu jako kosmetyki, olejki po opalaniu jako kosmetyki, olejki do opa‑
lania, płyny do opalania, żele do opalania, kremy do opalania skóry,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako
przybory toaletowe.
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(111) 299473
(220) 2016 04 12
(210) 454698
(151) 2016 12 13
(441) 2016 10 10
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) Salek 26
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym materiały reklamowe,
marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, zeszytów, no‑
tesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przybory do pi‑
sania i rysowania, piórniki, teczki, torby, worki, pudełka, naklejki, ze‑
szyty, notesy, bloki do pisania, rysowania, 25 odzież i nakrycia głowy,
w tym czapki, daszki, koszulki, podkoszulki, 28 gry i zabawki, w tym
maskotki, gry planszowe, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
promocyjnych, handlowych, rozpowszechnianie, rozdawanie mate‑
riałów reklamowych, promocyjnych takich, jak: katalogi, broszury,
ulotki, kalendarze, długopisy, pióra, ołówki, kredki, odzież, nakrycia
głowy, koszulki, czapeczki, daszki, kubki, zabawki, maskotki, gry.
(111) 299474
(220) 2016 06 03
(210) 457368
(151) 2016 10 21
(441) 2016 07 04
(732) GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła, PL.
(540) G GWDA
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 odprowadzanie i czyszczenie ścieków, zbieranie od‑
padów, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, odzysk surow‑
ców, recykling.
(111) 299475
(220) 2015 08 11 K
(210) 458780
(151) 2016 12 30
(441) 2016 10 10
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US.
(540) RIGHT HERE, RIGHT NOW
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, za‑
pałki, artykuły dla palaczy.
(111) 299476
(220) 2016 07 14
(210) 459120
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) PI Fizzy drink
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, napoje gazowane.
(111) 299477
(220) 2014 03 31
(151) 2017 05 17
(441) 2014 07 21
(732) Fijałkowski Janusz, Łomianki, PL.
(540) POL OIL

(210) 426874
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(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 01.01.05, 24.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
za wyjątkiem: olejów i smarów do użytku przemysłowego oraz ole‑
jów i smarów stosowanych w przemyśle skórzanym, 39 transport lu‑
dzi lub towarów.
(111) 299478
(220) 2014 08 11
(210) 432153
(151) 2017 05 23
(441) 2014 11 24
(732) ARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn, PL.
(540) VISCOSENSE
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto‑
matologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn.oczu i zębów, arty‑
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
20 meble, lustra, ramki obrazów: wyroby (nie ujęte w innych klasach)
z drewna, korka, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, musz‑
li, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, 35 reklama: zarządzanie w działalności go‑
spodarczej: administrowanie działalności gospodarczej: prace biuro‑
we.
(111) 299479
(220) 2014 08 11
(210) 432156
(151) 2017 05 23
(441) 2014 11 24
(732) JĘDRZEJOWSKI BOGUSŁAW FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA, Myślenice, PL.
(540) BJ PROJEKT
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, szary, zielony
(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 nadzór budowlany, 42 inżynieria techniczna, opraco‑
wywanie projektów technicznych.
(111) 299480
(220) 2015 01 05
(210) 437427
(151) 2017 02 23
(441) 2015 04 27
(732) ŻYBULA TOMASZ, TOMASZ ŻYBULA TOBACCO CONCEPT
FACTORY, Kraków, PL.
(540) TCF TOBACCO CONCEPT FACTORY
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 woda kolońska, kosmetyki, woda lawendowa, woda
zapachowa, woda toaletowa, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
toaletowe, perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku
osobistego [wyroby perfumeryjne], płyny po goleniu, 10 prezerwa‑
tywy, środki antykoncepcyjne niechemiczne, 11 zapalarki do gazu,
zapalniczki do gazu, zapalniczki, 16 papier higieniczny, pieluchy nie‑
mowlęce z papieru lub celulozy [jednorazowe], chusteczki do nosa
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[papierowe], śliniaki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu,
serwetki stołowe papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki do twa‑
rzy papierowe, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy
[jednorazowe], 30 biszkopty, cukierki miętowe, słodycze [cukierki]
kakao, kawakawa nie palonapreparaty roślinne zastępujące kawę‑
karmelki [cukierki]guma do żuciaherbataczekoladasłodyczeciasto
na ciastkanapoje kakaowe z mlekiemnapoje kawowe z mlekiemna‑
poje czekoladowe z mlekiemsłodycze do ssaniaciasto, ciastka, wy‑
roby cukierniczenapoje na bazie kawynapoje na bazie kakaonapoje
na bazie czekoladysubstytuty kawycukierkichipsy [produkty zbożo‑
we]krakersymrożona herbatanapoje na bazie herbatychałwaprzeką‑
ski zbożowe, 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczychzwierzęta
żywepokaim dla zwierzątsuchary dla psówpokarm dla ptakówki‑
szonki [pokarm dla zwierząt]produkty do hodowli zwierząt.produk‑
ty do tuczenia zwierzątspożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
produkty na ściółkę dla zwierzątmączka dla zwierzątpożywienie
dla psów, kotów i innych zwierzątproteiny dla zwierzątpokarm dla
zwierząt domowychartykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 32 bez‑
alkoholowe napoje z soków owocowych, syropy do napojów, woda
[napoje], reparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna
[napoje], produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda stoło‑
wa, woda sodowa, napoje bezalkoholowe, wody gazowane, nektary
owocowe, bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 33 gorzkie nalewki,
napoje alkoholowe destylowane, wino, likiery, napoje alkoholowe,
whisky, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
zawierające owoce, rum, wódka, 34 tytoń, ustniki papierosów, filtry
do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, cygara, ustniki do cy‑
gar, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczni‑
czych, papierosykieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
cygaretki, papierosy elektroniczne.

(111) 299481
(220) 2015 01 23
(210) 438028
(151) 2017 05 10
(441) 2015 05 11
(732) ZIOMEK JERZY ANDRZEJ, Budziwojowice, PL.
(540) POLSKIE GNIAZDO
(510), (511) 16 albumy, prospekty, czasopisma i wydawnictwa perio‑
dyczne, książki, druki, kalendarze, fotografie, karty muzyczne z ży‑
czeniami, karty pocztowe, materiały piśmienne, obrazy, publikacje,
kartki z życzeniami okolicznościowymi, 35 usługi w zakresie sprze‑
daży detalicznej w sklepach i/lub hurtowniach oraz przez Internet
z: artykułami piśmiennymi, wyrobami pamiątkarskimi, książkami,
gazetami oraz grami i zabawkami, artykułami spożywczymi artyku‑
łami higienicznymi, środkami do prania i czyszczenia, kosmetykami,
lekarstwami, artykułami i Przyborami gospodarstwa domowego,
artykułami biurowymi, artykułami dekoracyjnymi, materiałami pi‑
śmiennymi i szkolnymi, odzieżą, obuwiem, wyrobami włókienniczy‑
mi, wyrobami ze skóry, artykułami podróżnymi, sprzętem i przyrzą‑
dami elektronicznymi powszechnego użytku w tym przyrządami
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub
innych danych, komputerami, urządzeniami telekomunikacyjnymi,
artykułami sportowymi, zabawkami i ogrodniczymi, narzędziami
i urządzeniami gospodarstwa domowego, 36 usługi w zakresie: in‑
formacji i doradztwa w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych,
funduszów emerytalno-rentowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych
i wypadkowych, pośrednictwa i obrotu, nieruchomościami, lokala‑
mi usługowymi i działkami budowlanymi, dzierżawy majątku nieru‑
chomego, wynajmu nieruchomości, obsługi nieruchomości, usługi
związane z: kredytowaniem, umowami kredytowymi, inwestycjami
kapitałowymi, kredytami ratalnymi, leasingiem finansowym, usługi
finansowe, 41 usługi związane z działalnością: filharmonii, orkiestr,
chórów, niepublicznych bibliotek, galerii, domów i ośrodków kultury,
salonów i galerii wystawienniczych oraz innych obiektów kultural‑
nych, usługi w zakresie, publikowania książek, nagrań dźwiękowych
i nagrywania filmów na taśmach wideo i innych nośnikach, organi‑
zowania i prowadzenia zjazdów, kongresów, konferencji, konkur‑
sów, wystaw z dziedziny kultury i edukacji, konkursów piękności,
zawodów sportowych, usługi wynajmowania pomieszczeń na pobyt
czasowy, dotyczące, impresariów i promocji działalności kulturalnej
i artystycznej, wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
nagrań audio-wideo, publikowanie i wypożyczanie książek, usługi
związane z informacja i organizacją wypoczynku, 43 usługi związane
z rezerwowaniem, wynajmowaniem miejsc noclegowych i prowa‑
dzeniem: hoteli, pensjonatów, kwater, biur /agencji/ zakwaterowa‑
nia, moteli, domów turystycznych, domów opieki dla emerytów,
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domów opieki dla osób w podeszłym wieku, gospodarstw agrotu‑
rystycznych, pól namiotowych, campingów, usługi gastronomiczne
w zakresie prowadzenia: restauracji, kawiarni, obsługi gastronomicz‑
nej z własnym zapleczem, produktami i transportem, barów, bufe‑
tów, stołówek, usługi: wynajmowania pomieszczeń na pobyt czaso‑
wy, wypożyczania namiotów.

Nr 12/2017

(111) 299485
(220) 2016 01 19
(210) 451446
(151) 2017 04 28
(441) 2016 04 25
(732) JABŁOŃ DOMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(540)

(111) 299482
(220) 2015 05 20
(210) 442705
(151) 2017 05 22
(441) 2015 08 31
(732) LESNOW IZABELA, LESNOW ANDRZEJ ADARA SPÓŁKA
CYWILNA SALON MODNEJ FRYZURY, Gdynia, PL.
(540) Salon Modnej Fryzury adara +
(540)

Kolor znaku: różowy, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.17.05, 26.11.09
(510), (511) 42 badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie de‑
koracji wnętrz, usługi projektantów mody, specjalistyczne projekto‑
wanie obiektów, pomieszczeń i wyposażenia salonów fryzjerskich
oraz salonów piękności, 44 usługi doradcze w dziedzinie zdrowia
w tym związane z poprawą kondycji fizycznej.
(111) 299483
(220) 2015 11 02
(210) 448735
(151) 2017 05 16
(441) 2016 02 01
(732) STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerniec, PL.
(540) STEFAR
(510), (511) 36 agencja celna.
(111) 299484
(220) 2015 12 28
(210) 450835
(151) 2017 05 17
(441) 2016 03 29
(732) NOWOGARDZKI DOM KULTURY, Nowogard, PL.
(540) NOWOGARDZKI DOM KULTURY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 41 usługi dotyczące prowadzenia pracowni eduka‑
cji artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, tworzenie
i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organi‑
zowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie
konkursów dotyczących edukacji lub rozrywki, organizowanie edu‑
kacyjnych lub rozrywkowych koncertów, przeglądów oraz festiwali,
rozpowszechnianie i emisja filmów, obsługa artystów teatralnych
w ramach świadczonych usług teatralnych, wypożyczanie deko‑
racji teatralnych i scenicznych, informacje o edukacji, imprezach
rozrywkowych i rekreacyjnych, usługi związane z organizacją i pro‑
wadzeniem imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji,
seminariów i sympozjów, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
prowadzenie zajęć fitness, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc
na spektakle, wystawianie spektakli na żywo, usługi w studiach na‑
grań, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, żółty
(531) 03.05.09, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, miąższ owoców, owoce kandyzo‑
wane, owoce lukrowane, owoce suszone, przecier jabłkowy, sałatki
owocowe, 31 owoce świeże, produkty: ogrodnicze, rolne, leśne,
32 jabłkowy sok, napoje na bazie owoców, owocowe soki, owocowe
nektary, syropy do napojów .
(111) 299486
(220) 2016 01 26
(210) 451654
(151) 2017 04 27
(441) 2016 04 25
(732) FIDUT WALDEMAR, Starocin, PL.
(540) perlany
(510), (511) 29 czosnek konserwowy, czosnek marynowany, czosnek
wędzony, czosnek konserwowany, czosnek kiszony, pasta czosnko‑
wa, przetwory do zup jarzynowych, przetwory owocowe, przeciery
warzywne mieszanki warzywne,olej czosnkowy, 30 czosnek w prosz‑
ku, czosnek mielony, czosnek suszony, pasty warzywne przeciery wa‑
rzywne, ocet czosnkowy, musztarda czosnkowa, 31 świeży czosnek,
nieprzetworzony czosnek, 32 napój jako woda czosnkowa.
(111) 299487
(220) 2016 03 18
(210) 453797
(151) 2017 05 13
(441) 2016 06 20
(732) JRBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CYDR GRÓJECKI 4,5% Z GRÓJECKICH SADÓW. TAKA PRAWDA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 05.01.08, 05.01.15, 06.19.09, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 33 cydr z jabłek grójeckich, napoje alkoholowe na ba‑
zie cydru z jabłek grójeckich, napoje alkoholowe z dodatkiem cydru
z jabłek grójeckich, 43 usługi w zakresie gastronomii, usługi barów/
pubów, restauracje.
(111) 299488
(220) 2016 05 13
(210) 456363
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 16
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) KUCHCIK
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 maszyny do produkcji ciast spożywczych, maszyny
dla przemysłu cukrowniczego, młynki domowe elektryczne, młyn‑
ki do kawy elektryczne, maszynki do siekania mięsa, szatkownice
do warzyw, miksery, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, części i akcesoria małych elektrycznych narzędzi i przy‑
borów kuchennych, elektryczne narzędzia i przybory kuchenne,
roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki odpadków, urządzenia
do odszypułkowania, elektryczne otwieracze do puszek, elektrycz‑
ne domowe wyciskacze do owoców, pakowarki, młynki do pieprzu
inne niż ręczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijarki
odpadków żywnościowych i śmieci, urządzenia elektromechaniczne
do produkcji żywności, odkurzacze elektryczne, elektryczne noże
do otwierania konserw, automaty sprzedające uruchamiane mone‑
tami, 8 noże do otwierania konserw nieelektryczne, łyżki, widelce,
noże, nożyce, nożyce sprężynowe, nożyczki, ostrzałki, ostrza, scyzo‑
ryki, sztućce stołowe (noże, widelce i łyżki), sztylety, żyletki, krajarki
do sera nieelektryczne, sprzęt do grillowania, a mianowicie: szczyp‑
ce, kratka, widelce, łopatka, 9 wagi, liczniki elektryczne, elektryczne
zawory regulujące, zawory elektromagnetyczne, zawory termosta‑
tyczne, urządzenia termostatyczne gazowe i elektryczne, kompu‑
tery kuchenne, wyposażenie kontrolne i bezpieczeństwa do kuchni
i urządzeń gazowych, przyrządy do mierzenia, analizowania i kon‑
trolowania gazów i palników wszelkiego rodzaju, automatyczne
urządzenia do rozdzielania żywności, napojów i innych produktów,
automatyczne mechanizmy uruchamiane monetami, automatyczne
maszyny sortujące i liczące monety, 11 sprzęt gospodarstwa domo‑
wego do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instala‑
cje sanitarne, kuchnie i kuchenki gazowe, kuchnie i kuchenki gazo‑
wo-elektryczne, kuchnie elektryczno-gazowe, kuchenki elektryczne,
opiekacze gazowe, opiekacze elektryczne, kuchenki mikrofalowe,
kuchnie elektryczne i mieszane dla przemysłu, użytku medycznego,
wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, okapy, gazowe i elektrycz‑
ne piece przemysłowe i do użytku domowego, gazowe, elektryczne
i gazowo-elektryczne piece kuchenne, gazowe i elektryczne piece
piekarskie, piece do pieczenia pizzy i wyrobów cukierniczych, piece
mikrofalowe, gazowe, elektryczne i gazowo-elektryczne, wyposaże‑
nie palenisk, wyposażenie pieców, kuchenki na drzewo, węgiel i olej
opałowy, elektryczne oraz podgrzewane drzewem i węglem, stałe
i obrotowe zwykłe oraz autoklawowe kuchenki na rondle ogrzewane
gazem, elektrycznością i parą, gazowe, elektryczne i parowe kuchen‑
ki do kąpieli wodnej, elektryczne kuchnie ciśnieniowe, urządzenia
i instalacje do gotowania, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne
filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do przygoto‑
wywania kawy, czajniki elektryczne, urządzenia i instalacje do przy‑
gotowywania, przetwarzania, odświeżania, gotowania i rozdziału
żywności i prowiantów, jak i napojów, części i akcesoria maszyn
i urządzeń do przygotowywania, gotowania i rozdziału żywności
i napojów, opiekacze do chleba, elektryczne formy do wypiekania
ciasta, wafli, rożna, stałe i obrotowe rożna gazowe i elektryczne,
pręty do rożna, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, gazowe i elek‑
tryczne ruszty i płytki, ruszty do befsztyków, tostery, frytkownice, go‑
frownice, grille, barbecue grille, elektryczne grille, płyty elektryczne
grzejne, płyty elektryczne kuchenne, płyty elektryczne jako części
piecyków, płyty elektryczne indukcyjne, elektryczne i parowe na‑
czynia do smażenia, urządzenia do gotowania jaj, szybkowary elek‑
tryczne, elektryczne patelnie, gazowe i elektryczne głębokie patelnie
przemysłowe, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, małe
i duże grzejniki do ogrzewania talerzy, zasysające i wentylacyjne fil‑
try przeciwdymne do kuchenek, termoelementy i zespoły elektro‑
magnetyczne do kuchni i grzejników, zawory gazowe, zapalniczki
elektryczne do kuchni i piecyków, aparaty grzewcze, wytwarzające
parę, do gotowania oraz części i przybory do tego rodzaju maszyn,
sprzętów i narzędzi, urządzenia i instalacje do gotowania, paleniska,
ruszty do paleniska, palniki, rożen, kurki do gazu, zawory prysznico‑
we, zawory mieszające, zawory do rur, zawory do regulacji przepły‑
wu wody, zawory do grzejników, zawory bezpieczeństwa do urzą‑
dzeń gazowych, 21 frytkownice nieelektryczne, garnki do gotowania
na parze (nieelektryczne), garnki kuchenne, gofrownice do ciast
nieelektryczne, grille campingowe,ekspresy do kawy nieelektryczne,
młynki do kawy nieelektryczne, kotły, metalowe garnki turystyczne,
grille kempingowe, korkociągi, metalowe naczynia do domowego
i kuchennego użytku, tace, rondle, patelnie, zestawy do kawy i her‑
baty, zestawy garnków i patelni, patelnie, małe naczynia do domo‑
wego i kuchennego użytku.

4537

(111) 299489
(220) 2016 10 03
(210) 462263
(151) 2017 02 28
(441) 2016 11 07
(732) WALTER HERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Walter Herz
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, ciemnożółty, jasnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.05.04, 27.05.21
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach kupna nierucho‑
mości, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, usługi
świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem pomieszczeń magazynowych, wynajem po‑
mieszczeń na cele działalności gospodarczej, wynajem domów,
mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usłu‑
gi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w za‑
kresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi
świadczone przez rzeczoznawców majątkowych ds. nieruchomości,
37 nadzór budowlany, wykonawstwo prac remontowych budynków
i budowli, wykonawstwo prac budowlanych budynków i budowli,
42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyj‑
ne dotyczące urbanistyki, usługi architektoniczne, projektowanie
urbanistyczne, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie aranżacji wnętrz.
(111) 299490
(220) 2016 11 15
(210) 463904
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Qmed pharma
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.13.02, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne w szczególności protezy tu‑
łowia i kończyn, poduszka freyki, gorsety ortopedyczne, kamizelki
ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki ortopedyczne,
bandaże usztywniające ortopedyczne, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparatura ortopedyczna sto‑
sowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty ortopedyczne do unie‑
ruchamiania stawów, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób
niepełnosprawnych, bandaże do stawów, bandaże elastyczne,
bandaże na kolana [usztywniające], bandaże ortopedyczne, ban‑
daże ortopedyczne na kolana, bandaże podtrzymujące do stawów,
bandaże usztywniające na stawy, gorsety do celów medycznych,
gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedycz‑
ne, kule dla osób z dolegliwościami kolan, medyczne aparaty orto‑
pedyczne, medyczne środki podtrzymujące do ciała, nakolanniki
w postaci opasek elastycznych [inne niż artykuły sportowe], nasad‑
ki do kul inwalidzkich, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie
do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotyczne, opaski
elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski elastyczne do unie‑
ruchamiania stawów, opaski gipsowane do celów ortopedycznych,
opaski na kolano do celów medycznych, opaski uciskowe na kostkę
do użytku medycznego, ortezy, ortezy stóp, ortopedyczne apara‑
ty, ortopedyczne bandaże usztywniające, ortopedyczne opatrunki
uciskowe, ortopedyczne poduszki do stóp, ortopedyczne przyrządy
unieruchamiające, ortopedyczne separatory do palców u stóp, orto‑
pedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem
łuku stopy, ortopedyczne wyroby pończosznicze, ortopedyczne
środki lecznicze, osłony na podramienne poduszeczki kul, osłony
na rączki kul, pasy do celów ortopedycznych, pasy lędźwiowe, pode‑
szwy ortopedyczne, podkładki odciążające pod palce u stóp [ortope‑
dyczne], podkładki ortopedyczne do pięt, podkładki ortopedyczne
do stóp, podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], podkładki pod
pięty do użytku ortopedycznego, podtrzymujące opaski elastyczne
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[bandaże], poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku
medycznego], poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki or‑
topedyczne, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku
podczas operacji ortopedycznych, płytki kręgosłupowe [przyrządy
medyczne], siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne],
silikonowe urządzenia ortopedyczne, sprzęt wspomagający poru‑
szanie się [do celów medycznych], stabilizatory kolana do celów
medycznych, stabilizatory kostki do celów medycznych, stabilizatory
pleców do celów medycznych, stabilizatory łokcia do celów medycz‑
nych, śruby gąbczaste w postaci ortopedycznych przyrządów chirur‑
gicznych, szyny do palców, szyny ortopedyczne, taśmy ortopedycz‑
ne, temblaki [bandaże podtrzymujące], urządzenia ortopedyczne
do stóp końsko-szpotawych, wkładki do butów wyprofilowane [or‑
topedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn
dolnych, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki
do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców u stóp
do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortope‑
dyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki na płaskostopie,
wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki or‑
topedyczne do obuwia, wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki
do ortopedycznych opatrunków gipsowych, wzorniki do celów orto‑
pedycznych, wózki na kółkach przystosowane do użytku jako pomoc
w chodzeniu, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortope‑
dycznego, implanty ortopedyczne, ortopedyczne protezy stawów
biodrowych, ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, protezy
do leczenia medycznego.

(111) 299491
(220) 2017 01 16
(210) 464371
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) STANIEK MICHAŁ, Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) butoholiczka
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, broszury, fotogra‑
fie, gazety, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze, kartki
z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi, koperty jako arty‑
kuły piśmienne, notatniki jako notesy, obwoluty i okładki jako ar‑
tykuły papiernicze, pudełka kartonowe lub papierowe, przybory
do pisania, segregatory jako artykuły biurowe, ulotki, 21 filiżanki,
kubki, kufle, kufle na piwo, 24 dzianina, flagi nie z papieru, metki,
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, ręczniki, serwetki tek‑
stylne, tkaniny, tkanina do obuwia, tkaniny bawełniane, 35 reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom
w ramach punktów informacji konsumenckiej, zarządzanie w zakre‑
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich w ra‑
mach prowadzonej działalności gospodarczej, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 299492
(220) 2016 12 02
(210) 464695
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) FUNDACJA POMAGANIE JEST TRENDY, Kalisz, PL.
(540) BABU
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały, czarny, czerwony, różowy
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
(111) 299493
(151) 2017 07 19

(220) 2016 12 14
(441) 2017 04 03

(210) 465155
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(732) AGROSUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) AGROSUP
(540)

Kolor znaku: złoty, zielony
(531) 01.17.02, 05.07.02, 15.01.22, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12,
18.05.03
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza cen, analiza ryn‑
ków zbóż, badania i analizy rynkowe, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo‑
wych i biznesowych, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach
handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem glo‑
balnych sieci komputerowych, informacja handlowa, kompilacja list
potencjalnych klientów, kompilacja modeli statystycznych w celu
dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, nabywanie
towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji han‑
dlowych dla osób trzecich, notowania cenowe towarów lub usług,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo‑
wych, promocyjnych i reklamowych, opracowywanie statystyk biz‑
nesowych i informacji handlowych, promocja sprzedaży prognozy
rynkowe, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, usługi handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce‑
lów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi w zakre‑
sie analiz rynkowych, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie oce‑
ny rynku, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zarządzania
sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień.
(111) 299494
(220) 2017 01 04
(210) 465946
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Żyj Biovitalnie
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami‑
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara‑
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do ce‑
lów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chirurgiczne
implanty, chirurgiczne tkaniny, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, gaza opatrunko‑
wa, gazy do celów medycznych, gąbki do ran, implanty chirurgiczne,
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 medycz‑
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwal‑
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głów‑
nie 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, suple‑
menty diety na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłusz‑
czów jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłusz‑
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czów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spo‑
żywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, skład‑
ników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo
w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napo‑
je 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, suplemen‑
ty diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineral‑
ne 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, herba‑
ty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotycz‑
ne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne
ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywie‑
nia, 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) 299495
(220) 2017 01 09
(210) 466080
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KAPELA KAROLINA, Przecław, PL.
(540) CANCPREV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz‑
ne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, suplementy diety.
(111) 299496
(220) 2017 01 24
(210) 466672
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 27
(732) YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE LIQUID CREAM-FILLER
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotio‑
ny do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, to‑
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniają‑
ce 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 ce‑
lów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające pre‑
paraty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetycz‑
ne, 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, ma‑
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 8 przybo‑
ry do pielęgnacji urody, przybory do pielęgnacji paznokci, prostow‑
nice i lokówki do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wy‑
konywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu,
aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia
cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, pe‑
elingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frak‑
cyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne
mające status wyrobu medycznego, urządzenia do pielęgnacji uro‑
dy, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało,
urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzenio‑
wych, urządzenia do depilacji, urządzenia do pielęgnacji paznokci,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz‑
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume‑
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ryjne, 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 zapewniają‑
ce 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 ce‑
lów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające pre‑
paraty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetycz‑
ne, 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, ma‑
seczki 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 wykonywa‑
nia zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia
do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przy‑
bory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice i loków‑
ki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia celluli‑
tu, 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 wykorzysta‑
niem maseczek kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, usługi klinik medy‑
cyny estetycznej, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.

(111) 299497
(220) 2017 01 24
(210) 466677
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) poradnikzdrowie.pl zdrowie
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, niebieski
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, kalendarze, karty pocztowe
i okolicznościowe, katalogi, książki, mapy, nalepki, obrazy, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, taśmy samoprzylepne do celów pa‑
pierniczych i użytku domowego, torebki i torby do pakowania z pa‑
pieru lub tworzyw sztucznych, zasłony papierowe, 35 organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produk‑
cja 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 rozpowszech‑
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów,
widowisk rozrywkowych, 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, naziemnego, ka‑
blowego i światłowodowego, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w for‑
mie plików multimedialnych, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on‑
-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizowanie rozrywki
i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych, produkcja filmów,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów
i słuchaczy, organizacja konkursów, zabaw, zawodów sportowych,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych i szkoleniowych w for‑
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mie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na kom‑
puterze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 299498
(220) 2017 02 08
(210) 467323
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siedlce, PL.
(540) Świat Ekspresów
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 02.09.08
(510), (511) 11 ekspresy elektryczne do kawy, akcesoria do ekspre‑
sów do kawy, 21 serwisy do kawy, naczynia do zaparzania kawy nie‑
elektryczne, 30 kawa.
(111) 299499
(220) 2017 02 22
(210) 467984
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin, PL.
(540) OF ORANGEFITNESS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01.01.05, 21.03.13, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespon‑
dencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizo‑
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, pro‑
wadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi prze‑
kwalifikowania zawodowego, usługi przekwalifikowania zawodowe‑
go, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi
trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych.
(111) 299500
(220) 2017 03 01
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) GIERZYŃSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) biosens
(540)

(210) 468286

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki, analizatory powietrza, urządzenia do analizy
gazu, wszystkie z wyłączeniem urządzeń do wykrywania ładunków
wybuchowych, min, narkotyków, gazów bojowych i pleśni, detekto‑
ry służące do wykrywania gazów toksycznych, palnych oraz tlenu,
mierniki służące do pomiaru stężenia gazów toksycznych, palnych
oraz tlenu, analizatory gazów służące do analizy składu chemicznego
gazów w biogazowniach i instalacjach przemysłowych, 37 instalowa‑
nie, obsługa i naprawy urządzeń kontrolnopomiarowych i sygnaliza‑

Nr 12/2017

cyjnych z dziedziny ochrony środowiska i pracy, w szczególności słu‑
żących do analizy gazu oraz detektorów służących do wykrywania
gazów toksycznych, palnych oraz tlenu, mierniki służące do pomiaru
stężenia gazów toksycznych, palnych oraz tlenu, analizatory gazów
służące do analizy składu chemicznego gazów w biogazowniach i in‑
stalacjach przemysłowych, 42 projektowanie urządzeń i systemów
służących do wykrywania gazu i dymu, pomiaru stężenia gazu, gro‑
madzenia, przetwarzania bądź archiwizowania informacji o stężeniu
gazu, projektowanie urządzeń i systemów wykorzystujących infor‑
mację o stężeniu gazu bądź dymu do sterowania i sygnalizacji.

(111) 299501
(220) 2012 10 17
(210) 405917
(151) 2017 03 06
(441) 2013 02 04
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LTD., HERZLIA PITUACH, IL.
(540) Life
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, błękitny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty wybielające oraz inne substancje stosowane
do prania, preparaty stosowane do czyszczenia, polerowania, szo‑
rowania i ścierania, mydła, perfumy, esencje olejków zapachowych,
kosmetyki, lotiony do włosów, proszki do zębów, wszystkie zawarte
w klasie 3, 5 farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne preparaty,
substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania,
żywność dla niemowląt, witaminy, plastry, bandaże, środki dezynfe‑
kujące, 29 suszone owoce, mieszanki suszonych owoców i/lub orze‑
chów, preparowane orzechy i migdały, kandyzowane owoce, bakalie,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, musli, mleko, napoje na bazie mleka,
kawy, kakao lub herbaty, lody, gumy do żucia, 31 orzechy, nasiona,
orzeszki arachidowe, migdały, pistacje, ziarna zbóż, pestki owoców,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie infor‑
macji i materiałów reklamowych, marketing w szczególności w po‑
staci tworzenia programów lojalnościowych z udziałem sprzedaży
po promocyjnych cenach.
(111) 299502
(220) 2012 10 26
(210) 406292
(151) 2017 03 06
(441) 2013 02 04
(732) SUPER-PHARM (Israel) Ltd., Herzlia Pituach, IL.
(540) Life
(540)

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty wybielające oraz inne substancje stosowane
do prania, preparaty stosowane do czyszczenia, polerowania, szo‑
rowania i ścierania, mydła, perfumy, esencje olejków zapachowych,
kosmetyki, lotiony do włosów, proszki do zębów, wszystkie zawarte
w klasie 3, 5 farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne preparaty,
substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania,
żywność dla niemowląt, witaminy, plastry, bandaże, środki dezyn‑
fekujące, 28 gry i zabawki, 29 suszone owoce, mieszanki suszonych
owoców i/lub orzechów, preparowane orzechy i migdały, kandyzo‑
wane owoce, bakalie, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, musli, mleko,
napoje na bazie mleka, kawy, kakao lub herbaty, lody, gumy do żu‑
cia, 31 orzechy, nasiona, orzeszki arachidowe, migdały, pistacje,
ziarna zbóż, pestki owoców, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
rozpowszechnianie informacji i materiałów reklamowych, marketing
w szczególności w postaci tworzenia programów lojalnościowych
z udziałem sprzedaży po promocyjnych cenach.
(111) 299503
(151) 2017 07 27

(220) 2014 06 30
(441) 2014 10 13

(210) 430560
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(732) WUXI HAOLI PUMP CO., LTD, WUXI CITY, CN.
(540) HAOLI
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 pompy (maszyny), pralki, silniki inne niż do pojazdów
lądowych, zawory (części maszyn), sprzęgła inne niż do pojazdów
lądowych, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności,
urządzenia do mycia, maszyny wydmuchowe.
(111) 299504
(220) 2014 09 30
(210) 433992
(151) 2017 10 18
(441) 2015 01 19
(732) BUŁKA Z MASŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BUŁKA Z MASŁEM
(510), (511) 37 usługi budowlane, instalowanie drzwi i okien, instala‑
cja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, budownictwo, budownictwo przemysłowe, doradz‑
two inżynieryjne, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj‑
nych, rozbiórka budynków, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej oraz gazu i wody, 41 usługi związane z orga‑
nizowaniem i obsługą dyskotek, informacja o imprezach rozrywko‑
wych, usługi kasyn, usługi klubowe z zakresu rozrywki lub nauczania,
informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, szko‑
leń, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadze‑
nia warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów, kongresów, semi‑
nariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć, organizowanie
spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spek‑
takli, rozrywka, widowiska, organizowanie zawodów sportowych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 299505
(220) 2014 11 12
(210) 435652
(151) 2017 05 13
(441) 2015 03 02
(732) ELTRON-KABEL SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF RUTKOWSKI,
TADEUSZ RUTKOWSKI, Jaworzno, PL.
(540) ELTRON-KABEL
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, biały
(531) 24.13.09, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 druty, przewody elektryczne, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, kable elektryczne, kable koncentryczne oraz
wiązki kabli elektrycznych, kolektory elektryczne, kondensatory
elektryczne, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
przekaźniki i przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory elek‑
tryczne, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne oraz wiąz‑
ki przewodów elektrycznych, przyrządy pomiarowe, pulpity roz‑
dzielcze elektryczne, puszki przełącznikowe elektryczne, reduktory
elektryczne, skrzynki do przyłączy elektryczne, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, styki elektryczne, szafy sterownicze, szafy rozdzielcze,
tablice rozdzielcze i sterownicze elektryczne, transformatory elek‑
tryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne,
złącza i złączki elektryczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, towarów: druty,
przewody elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
kable elektryczne, kable koncentryczne oraz wiązki kabli elektrycz‑
nych, kolektory elektryczne, kondensatory elektryczne, powłoki
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do identyfikacji przewodów elektrycznych, przekaźniki i przełącz‑
niki elektryczne, przemienniki, inwertory elektryczne, przetwornice
elektryczne, przewody elektryczne oraz wiązki przewodów elek‑
trycznych, przyrządy pomiarowe, pulpity rozdzielcze elektryczne,
puszki przełącznikowe elektryczne, reduktory elektryczne, skrzynki
do przyłączy elektryczne, skrzynki rozdzielcze elektryczne, styki
elektryczne, szafy sterownicze, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze
i sterownicze elektryczne, transformatory elektryczne, tuleje złączo‑
we do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne, złącza i złączki elek‑
tryczne, 37 usługi w zakresie naprawy i serwisu urządzeń elektrycz‑
nych, montażu kabli, wiązek kabli i urządzeń elektrycznych, 42 usługi
w zakresie projektowania układów sterowania i automatyki, projek‑
towania urządzeń elektrycznych, projektów technicznych, badań
technicznych.

(111) 299506
(220) 2015 03 23
(151) 2016 11 15
(441) 2015 07 06
(732) JURAJSKA LIMITED, Valletta, MT.
(540) Jurajska
(540)

(210) 440467

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, czerwony, zielony,
jasnoszary, biały
(531) 03.11.07, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i nie‑
gazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owo‑
cowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 299507
(220) 2015 03 23
(151) 2016 11 09
(441) 2015 07 06
(732) JURAJSKA LIMITED, Valletta, MT.
(540) Jurajska
(540)

(210) 440468

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, czerwony, jasnoszary,
biały
(531) 03.11.07, 26.01.01, 26.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i nie‑
gazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owo‑
cowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 299508
(220) 2015 10 14
(151) 2017 07 28
(441) 2016 01 18
(732) CIEŚLIK MATEUSZ, Kozy, PL.
(540) CHRISTIANUS
(540)

(210) 448059

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.13.01, 24.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dewocjonalia i różańce zawarte w tej klasie, reproduk‑
cje graficzne, kartki pocztowe świąteczne, 30 pieczywo liturgiczne,
opłatki wigilijne, hostie mszalne, komunikanty, herbatniki, sucharki,
ciasta, ciasteczka, 33 wino, wino mszalne.
(111) 299509
(220) 2015 11 29
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) e-matras

(210) 449791
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(540)

Kolor znaku: purpurowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, karty pocztowe, al‑
bumy, 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 drukowa‑
ne, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich
dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów
użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów pi‑
śmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu,
multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń peryferyj‑
nych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego,
nośników danych optycznych, magnetycz-nych, elektrycznych i cy‑
frowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobra‑
nia, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, gra‑
ficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, usługi
sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej (e-sklep) książek,
czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy
naukowych, artykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, no‑
śników dźwięku i obrazu, multimediów, komputerów, kompu-tero‑
wych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu
telekomunikacyjnego, nośników danych optycznych, magnetycz‑
nych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych progra‑
mów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do transmisji
danych, kart pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji w formie
elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych, w szczegól‑
ności dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier
komputerowych, sprzedaż produktów multimedialnych w formie
streakingu, fulltracków, audiobooków, e-booków, utworów muzycz‑
nych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach, badania marke‑
tingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, do‑
radztwo handlowe, prezentowanie produktów z branży księgarskiej
i wydawniczej w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży księgarskiej,
wydawniczej, branży artykułów piśmiennych, drobnych akcesoriów
komputerowych oraz czystych i nagranych nośników dźwięku i ob‑
razu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
poprzez katalog różnych artykułów wykorzystując zamówienie ko‑
respondencyjne lub używając środków telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towa‑
rów i usług, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter‑
netowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako stron
internetowych, przygotowywanie materiałów marketingowych
w zakresie reprezentowanych katalogów, działalność w zakresie
świadczenia usług umożliwiających sprzedaż i dystrybucję utwo‑
rów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach,
z wykorzystaniem dowolnych kanałów i sposobów dystrybucji, kom‑
puterowe zarządzanie plikami za pośrednictwem internetu, usługi
wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu, badania ryn‑
ku za pośrednictwem internetu, usługi informacji statystycznych
za pośrednictwem internetu, zarządzanie zbiorami informatycznymi
za pośrednictwem internetu, pośredniczenie i zawie-ranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, sprzedaż biletów na koncerty
i imprezy okolicznościowe, usługi rozprowadzania biletów, usługi
reklamy, promocja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecz‑
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nych i sportowych różnego rodzaju, usługi bazy danych, a miano‑
wicie zbieranie, przetwarzanie, archiwizowanie, analizowanie, aktu‑
alizowanie i dostarczanie danych, skomputeryzowane zarządzanie
danymi, zarządzanie bazami danych, 38 usługi transmisji cyfrowej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie danych
za pomocą terminali komputerowych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, transmisja informacji poprzez kody informa‑
tyczne, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, udostęp‑
nianie stron internetowych, usługi dostawców usług internetowych,
usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie
przekierowywania do witryn internetowych, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron interne‑
towych, usługi konwersji i digitalizacja książek, prasy dla rynku wy‑
dawniczego, dudowanie rozwiązań technologicznych do sprzedaży
e-contentu (aplikacje IOS, Android, Windows Phone), 42 wypożycza‑
nie serwerów [hosting], prowadzenie portali internetowych dla osób
trzecich na serwerach komputerowych dla globalnej sieci kompute‑
rowej, prowadzenie portali interne-towych dotyczących gier kom‑
puterowych, usługi tworzenia i serwisu stron internetowych, admini‑
strowanie stronami internetowymi, usługi informatyczne w zakresie
dystrybucji kontentu multimedialnego w Internecie i na platformie
telefonii komórkowej, oferowanie możliwości własnej platformy
dystrybucyjnej multimediów, przygotowywanie dostaw oraz admi‑
nistrowanie zasobami na serwerach klientów, usługi w zakresie prze‑
twarzania danych oraz przetwarzania słowa.

(111) 299510
(220) 2015 11 29
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) matras KSIĘGARNIE
(540)

(210) 449792

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, żółty
(531) 20.07.01, 20.07.02, 20.07.05, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 akcesoria do komputerów, komputery, komputerowe
urządzenia peryferyjne, nośniki danych optyczne, magnetyczne,
elektryczne i cyfrowe, płyty, dyski, nagrane programy i oprogramo‑
wanie komputerowe, urządzenia do transmisji danych, karty pamięci,
publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do po‑
brania, nagrane pliki danych, w szczególności dźwiękowe, graficzne,
filmowe oraz tekstowe, gry komputerowe, produkty multimedialne,
w szczególności z postaci RBT, fulltracków, audiobooków, e-booków,
utworów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych forma‑
tach, konsole do gier video, aparaty fotograficzne, 16 czasopisma,
gazety, periodyki, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do foto‑
grafii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki oko‑
licznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy
geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania,
podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucz‑
nych, publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki,
artykuły i materiały piśmienne, 28 gry planszowe, gry towarzyskie,
karty do gry, zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod dys‑
trybucji książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego,
obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych i wyposa‑
żenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów, kom‑
puterów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów
komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych
optycznych, magnetycz-nych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dys‑
ków, nagranych programów i oprogramowania komputerowego,
urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elektronicz‑
nych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych pli‑
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ków danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych, filmowych
oraz tekstowych, gier komputerowych, usługi sprzedaży za pośred‑
nictwem sieci komputerowej (e-sklep) książek, czasopism, gazet,
artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, ar‑
tykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń pe‑
ryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunika-cyj‑
nego, nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobra‑
nia, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, gra‑
ficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, sprzedaż
produktów multimedialnych w formie streakingu, fulltracków, au‑
diobooków, e-booków, utworów muzycznych i słowno-muzycznych
w dowolnych formatach, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing, doradztwo handlowe, prezentowa‑
nie produktów z branży księgarskiej i wydawniczej w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów z branży księgarskiej, wydawniczej, branży arty‑
kułów piśmiennych, drobnych akcesoriów komputerowych oraz czy‑
stych i nagranych nośników dźwięku i obrazu pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez katalog różnych ar‑
tykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacyjnych, usługi reklamowe, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowanie reklam prasowych, udostępnianie miejsca na stro‑
nach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi marketin‑
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich jako stron internetowych, przygoto‑
wywanie materiałów marketingowych w zakresie reprezentowanych
katalogów, działalność w zakresie świadczenia usług umożliwiają‑
cych sprzedaż i dystrybucję utworów muzycznych i słowno-mu‑
zycznych w dowolnych formatach, z wykorzystaniem dowolnych
kanałów i sposobów dystrybucji, komputerowe zarządzanie plikami
za pośrednictwem internetu, usługi wyszukiwania informacji za po‑
średnictwem internetu, badania rynku za pośrednictwem internetu,
usługi informacji statystycznych za pośrednictwem internetu, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem internetu,
pośredniczenie i zawie-ranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, sprzedaż biletów na koncerty i imprezy okolicznościowe,
usługi rozprowadzania biletów, usługi reklamy, promocja wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, społecznych i sportowych różnego ro‑
dzaju, usługi baz danych, a mianowicie zbieranie, przetwarzanie,
archiwizowanie, analizowanie, aktualizowanie i dostarczanie da‑
nych, 36 usługi w zakresie doradztwa, pośrednictwa, obrotu, zarzą‑
du i zarządzania nieruchomościami, 38 usługi transmisji cyfrowej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie danych
za pomocą terminali komputerowych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, transmisja informacji poprzez kody informa‑
tyczne, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, udostęp‑
nianie stron internetowych, usługi dostawców usług internetowych,
usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie
przekierowywania do witryn internetowych, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron interne‑
towych, usługi konwersji i digitalizacja książek, prasy dla rynku wy‑
dawniczego, dudowanie rozwiązań technologicznych do sprzedaży
e-contentu (aplikacje IOS, Android, Windows Phone), 41 usługi wy‑
dawnicze, publikowanie książek, czasopism i periodyków, w tym pu‑
blikacja elektroniczna, usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w za‑
kresie publikacji druków, także w formie elektronicznej, dostarczanie
utworów muzycznych, utworów filmowych, programów edukacyj‑
nych, gier, publikacji tj. książek, książek audio i magazynów drogą
online również dla celów kulturalno-rozrywkowych i dydaktycznych,
usługi oferowania gier w systemie on-line z sieci komputerowej, or‑
ganizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, tłumaczenia
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językowe, wydawanie gazet, czasopism, periodyków, książek doty‑
czących gier komputerowych i elektronicznej rozrywki, 42 wypo‑
życzanie serwerów [hosting], prowadzenie portali internetowych
dla osób trzecich na serwerach komputerowych dla globalnej sieci
komputerowej, prowadzenie portali internetowych dotyczących
gier komputerowych, usługi tworzenia i serwisu stron interneto‑
wych, administrowanie stronami internetowymi, usługi informatycz‑
ne w zakresie dystrybucji kontentu multimedialnego w Internecie
i na platformie telefonii komórkowej, oferowanie możliwości własnej
platformy dystrybucyjnej multimediów, przygotowywanie dostaw
oraz administrowanie zasobami na serwerach klientów, usługi w za‑
kresie przetwarzania danych oraz przetwarzania słowa.

(111) 299511
(220) 2015 11 30
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) matras caffe
(540)

(210) 449795

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, karty pocztowe, al‑
bumy, 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 drukowa‑
ne, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich
dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów
użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów pi‑
śmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu,
multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń peryferyj‑
nych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego,
nośników danych optycznych, magnetycz-nych, elektrycznych i cy‑
frowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobra‑
nia, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, gra‑
ficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, usługi
sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej (e-sklep) książek,
czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy
naukowych, artykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, no‑
śników dźwięku i obrazu, multimediów, komputerów, komputero‑
wych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu
telekomuni-kacyjnego, nośników danych optycznych, magnetycz‑
nych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych progra‑
mów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do transmisji
danych, kart pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji w formie
elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych, w szczegól‑
ności dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier
komputerowych, sprzedaż produktów multimedialnych w formie
streakingu, fulltracków, audiobooków, e-booków, utworów muzycz‑
nych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach, badania marke‑
tingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, do‑
radztwo handlowe, prezentowanie produktów z branży księgarskiej
i wydawniczej w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży księgarskiej,
wydawniczej, branży artykułów piśmiennych, drobnych akcesoriów
komputerowych oraz czystych i nagranych nośników dźwięku i ob‑
razu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
poprzez katalog różnych artykułów wykorzystując zamówienie ko‑
respondencyjne lub używając środków telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
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wej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam prasowych,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towa‑
rów i usług, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter‑
netowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako stron
internetowych, przygotowywanie materiałów marketingowych
w zakresie reprezentowanych katalogów, działalność w zakresie
świadczenia usług umożliwiających sprzedaż i dystrybucję utwo‑
rów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach,
z wykorzystaniem dowolnych kanałów i sposobów dystrybucji, kom‑
puterowe zarządzanie plikami za pośrednictwem internetu, usługi
wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu, badania ryn‑
ku za pośrednictwem internetu, usługi informacji statystycznych
za pośrednictwem internetu, zarządzanie zbiorami informatycznymi
za pośrednictwem internetu, pośredniczenie i zawie-ranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, sprzedaż biletów na koncerty
i imprezy okolicznościowe, usługi rozprowadzania biletów, usługi re‑
klamy, promocja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych
i sportowych różnego rodzaju, usługi baz danych, a mianowicie zbie‑
ranie, przetwarzanie, archiwizowanie, analizowanie, aktualizowanie
i dostarczanie danych, 43 usługi w zakresie prowadzenia kafeterii
jako bufety i kawiarni ze stanowiskami umożliwiającymi przegląd
prasy codziennej, magazynów, czasopism i wydawnictw papiero‑
wych oraz elektronicznych, zapoznania się z wydawnictwami audial‑
nymi i audiowizualnymi z własnych zasobów audialnych, wynajmo‑
wanie sal na posiedzenia,mityngi, narady.

(111) 299512
(220) 2015 11 30
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) matras design
(540)

(210) 449797

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, karty pocztowe, al‑
bumy, 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 drukowa‑
ne, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich
dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów
użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów pi‑
śmiennych i wyposażenia biurowego, nośników usługi sprzedaży de‑
talicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich dostęp‑
nych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów użytku
kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych
i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów,
komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów
komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych
optycznych, magnetycz-nych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dys‑
ków, nagranych programów i oprogramowania komputerowego,
urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elektronicz‑
nych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych pli‑
ków danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych, filmowych
oraz tekstowych, gier komputerowych, usługi sprze-daży za pośred‑
nictwem sieci komputerowej (e-sklep) książek, czasopism, gazet,
artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, ar‑
tykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń pe‑
ryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyj‑
nego, nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobra‑
nia, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, gra‑
ficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, sprzedaż
produktów multimedialnych w formie streakingu, fulltracków, au‑
diobooków, e-booków, utworów muzycznych i słowno-muzycznych

Nr 12/2017

w dowolnych formatach, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing, doradztwo handlowe, prezentowa‑
nie produktów z branży księgarskiej i wydawniczej w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów z branży księgarskiej, wydawniczej, branży artyku‑
łów piśmiennych, drobnych akcesoriów komputero-wych oraz czy‑
stych i nagranych nośników dźwięku i obrazu pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez katalog różnych ar‑
tykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacyjnych, usługi reklamowe, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowanie reklam prasowych, udostępnianie miejsca na stro‑
nach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi marketin‑
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich jako stron internetowych, przygoto‑
wywanie materiałów marketingowych w zakresie reprezentowanych
katalogów, działalność w zakresie świadczenia usług umożliwiają‑
cych sprzedaż i dystrybucję utworów muzycznych i słowno-mu‑
zycznych w dowolnych formatach, z wykorzystaniem dowolnych
kanałów i sposobów dystrybucji, komputerowe zarządzanie plikami
za pośrednictwem internetu, usługi wyszukiwania informacji za po‑
średnictwem internetu, badania rynku za pośrednictwem internetu,
usługi informacji statystycznych za pośrednictwem internetu, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem internetu, po‑
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trze‑
cich, sprzedaż biletów na koncerty i imprezy okolicznościowe, usługi
rozprowadzania biletów, usługi reklamy, promocja wydarzeń kultu‑
ralnych, artystycznych, społecznych i sportowych różnego rodzaju,
usługi bazy danych, a mianowicie zbieranie, przetwarzanie, archiwi‑
zowanie, analizowanie, aktualizowanie i dostarczanie danych, skom‑
puteryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie bazami danychie
danych, 42 wypożyczanie serwerów [hosting], prowadzenie portali
internetowych dla osób trzecich na serwerach komputerowych dla
globalnej sieci komputerowej, prowadzenie portali interneto-wych
dotyczących gier komputerowych, usługi tworzenia i serwisu stron
internetowych, administrowanie stronami internetowymi, usługi in‑
formatyczne w zakresie dystrybucji kontentu multimedialnego w In‑
ternecie i na platformie telefonii komórkowej, oferowanie możliwości
własnej platformy dystrybucyjnej multimediów, przygotowywanie
dostaw oraz administrowanie zasobami na serwerach klientów, usłu‑
gi w zakresie przetwarzania danych oraz przetwarzania słowa.

(111) 299513
(220) 2015 11 30
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) matras audio
(540)

(210) 449800

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 akcesoria do komputerów, komputery, komputerowe
urządzenia peryferyjne, nośniki danych optyczne, magnetyczne,
elektryczne i cyfrowe, płyty, dyski, nagrane programy i oprogramo‑
wanie komputerowe, urządzenia do transmisji danych, karty pamięci,
publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do po‑
brania, nagrane pliki danych, w szczególności dźwiękowe, graficzne,
filmowe oraz tekstowe, gry komputerowe, produkty multimedialne,
w szczególności z postaci RBT, fulltracków, audiobooków, e-booków,
utworów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych forma‑
tach, konsole do gier video, aparaty fotograficzne, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich
dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów
użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów pi‑
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śmiennych i wyposażenia biurowego, nośników usługi sprzedaży de‑
talicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich dostęp‑
nych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów użytku
kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych
i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów,
komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów
komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych
optycznych, magnetycznych, elektrycznych i cyfrowych, płyt, dys‑
ków, nagranych programów i oprogramowania komputerowego,
urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elektronicz‑
nych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych pli‑
ków danych, w szczególności dźwiękowych, graficznych, filmowych
oraz tekstowych, gier komputerowych, usługi sprzedaży za pośred‑
nictwem sieci komputerowej (e-sklep) książek, czasopism, gazet,
artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, ar‑
tykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń pe‑
ryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyj‑
nego, nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania
komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publi‑
kacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobra‑
nia, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, gra‑
ficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, sprzedaż
produktów multimedialnych w formie streakingu, fulltracków, au‑
diobooków, e-booków, utworów muzycznych i słowno-muzycznych
w dowolnych formatach, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing, doradztwo handlowe, prezentowa‑
nie produktów z branży księgarskiej i wydawniczej w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów z branży księgarskiej, wydawniczej, branży arty‑
kułów piśmiennych, drobnych akcesoriów komputerowych oraz czy‑
stych i nagranych nośników dźwięku i obrazu pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez katalog różnych ar‑
tykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacyjnych, usługi reklamowe, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowanie reklam prasowych, udostępnianie miejsca na stro‑
nach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi marketin‑
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich jako stron internetowych, przygoto‑
wywanie materiałów marketingowych w zakresie reprezentowanych
katalogów, działalność w zakresie świadczenia usług umożliwiają‑
cych sprzedaż i dystrybucję utworów muzycznych i słowno-mu‑
zycznych w dowolnych formatach, z wykorzystaniem dowolnych
kanałów i sposobów dystrybucji, komputerowe zarządzanie plikami
za pośrednictwem internetu, usługi wyszukiwania informacji za po‑
średnictwem internetu, badania rynku za pośrednictwem internetu,
usługi informacji statystycznych za pośrednictwem internetu, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem internetu,
pośredniczenie i zawie-ranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, sprzedaż biletów na koncerty i imprezy okolicznościowe,
usługi rozprowadzania biletów, usługi reklamy, promocja wydarzeń
kulturalnych, artystycznych, społecznych i sportowych różnego ro‑
dzaju, usługi baz danych, a mianowicie zbieranie, przetwarzanie,
archiwizowanie, analizowanie, aktualizowanie i dostarczanie da‑
nych, 38 usługi transmisji cyfrowej, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, poczta
elektroniczna, przesyłanie danych za pomocą terminali komputero‑
wych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja
informacji poprzez kody informatyczne, dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych, udostępnianie stron internetowych, usługi
dostawców usług internetowych, usługi w zakresie internetowych
emisji radiowych, usługi w zakresie przekierowywania do witryn
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi konwersji i di‑
gitalizacja książek, prasy dla rynku wydawniczego, dudowanie roz‑
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wiązań technologicznych do sprzedaży e-contentu (aplikacje IOS,
Android, Windows Phone), 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek, czasopism i periodyków, w tym publikacja elektroniczna,
usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie publikacji druków,
także w formie elektronicznej, dostarczanie utworów muzycznych,
utworów filmowych, programów edukacyjnych, gier, publikacji tj.
książek, książek audio i magazynów drogą online również dla celów
kulturalno-rozrywkowych i dydaktycznych, usługi oferowania gier
w systemie on-line z sieci komputerowej, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, tłumaczenia językowe, wydawanie
gazet, czasopism, periodyków, książek dotyczących gier komputero‑
wych i elektronicznej rozrywki.

(111) 299514
(220) 2015 11 30
(151) 2017 10 18
(441) 2016 02 29
(732) MATRAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) matras galeria
(540)

(210) 449802

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, periodyki, karty pocztowe, al‑
bumy, 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 druko‑
wane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem
wszelkich dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet,
artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, ar‑
tykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku
i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomuni‑
kacyjnego, nośników danych optycznych, magnetycz-nych, elek‑
trycznych i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i opro‑
gramowania komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart
pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji w formie elektro‑
nicznej do pobrania, nagranych plików danych, w szczególności
dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier kom‑
puterowych, usługi sprze-daży za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej (e-sklep) książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kul‑
turalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych
i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multime‑
diów, komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, akce‑
soriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników
danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych i cyfrowych,
płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania kompu‑
terowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji
elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania,
nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych, graficz‑
nych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych, sprzedaż
produktów multimedialnych w formie streakingu, fulltracków, au‑
diobooków, e-booków, utworów muzycznych i słowno-muzycz‑
nych w dowol-nych formatach, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego
handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo‑
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków,
prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing, doradztwo han‑
dlowe, prezentowanie produktów z branży księgarskiej i wydaw‑
niczej w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży księgarskiej, wy‑
dawniczej, branży artykułów piśmiennych, drobnych akcesoriów
komputerowych oraz czystych i nagranych nośników dźwięku i ob‑
razu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa‑
ry poprzez katalog różnych artykułów wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacyjnych,

4546

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usługi reklamowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklamy korespondencyjne, przygotowanie reklam pra‑
sowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na re‑
klamę towarów i usług, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzy‑
stania ich jako stron internetowych, przygotowywanie materiałów
marketingowych w zakresie reprezentowanych katalogów, działal‑
ność w zakresie świadczenia usług umożliwiających sprzedaż i dys‑
trybucję utworów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych
formatach, z wykorzystaniem dowolnych kanałów i sposobów
dystrybucji, komputerowe zarządzanie plikami za pośrednictwem
internetu, usługi wyszukiwania informacji za pośrednictwem inter‑
netu, badania rynku za pośrednictwem internetu, usługi informacji
statystycznych za pośrednictwem internetu, zarządzanie zbiorami
informatycznymi za pośrednictwem internetu, pośredniczenie i za‑
wie-ranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, sprzedaż
biletów na koncerty i imprezy okolicznościowe, usługi rozprowa‑
dzania biletów, usługi reklamy, promocja wydarzeń kulturalnych,
artystycznych, społecznych i sportowych różnego rodzaju, usługi
baz danych, a mianowicie zbieranie, przetwarzanie, archiwizowa‑
nie, analizowanie, aktualizowanie i dostarczanie danych, 41 usłu‑
gi wydawnicze, publikowanie książek, czasopism i periodyków,
w tym publikacja elektroniczna, usługi rozrywkowe i edukacyjne,
usługi w zakresie publikacji druków, także w formie elektronicznej,
dostarczanie utworów muzycznych, utworów filmowych, progra‑
-mów edukacyjnych, gier, publikacji tj. książek, książek audio i ma‑
gazynów drogą online również dla celów kulturalno-rozrywkowych
i dydaktycznych, usługi oferowania gier w systemie on-line z sieci
komputerowej, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozryw‑
kowych, tłumaczenia językowe, wydawanie gazet, czasopism, pe‑
riodyków, książek dotyczących gier komputerowych i elektronicz‑
nej rozrywki, hosting portali internetowych.

(111) 299515
(220) 2016 08 11
(210) 460221
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) FRUMIX
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle spożywczym
(szczególnie w mleczarskim, cukierniczym, piekarskim, lodziarskim,
owocowo-warzywnym, koncentratów, mięsnym), substancje wiążą‑
ce do przemysłu spożywczego, emulgatory spożywcze, preparaty
przedłużające trwałość żywności, stabilizatory żywności, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów przemysłu spożywczego, 29 eks‑
trakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do celów ku‑
linarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie warzyw
do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie owoców do ce‑
lów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych klasyfi‑
kowane w klasie 29, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
przyprawy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, skrobia do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do ce‑
lów spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty roślinne inne niż
na bazie warzyw czy owoców do celów spożywczych klasyfikowane
w klasie 30.
(111) 299516
(220) 2016 08 16
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) LISIECKA MONIKA, Łódź, PL.
(540) INFINITE collection
(540)

(220) 2016 08 25
(441) 2017 01 02

(732) BABY WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) NATURAL DR. DETOX
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 299518
(220) 2016 08 30
(210) 460899
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 20
(732) FRUKACZ AGNES LOVE SAINTS, Katowice, PL.
(540) Love Saints
(510), (511) 25 odzież, odzież damska: sukienki, spódnice, spodnie,
bluzki, swetry, body, nakrycia głowy, obuwie, 35 prowadzenie sprze‑
daży odzieży, odzieży damskiej: sukienek, spódnic, spodni, bluzek,
swetrów, body, nakryć głowy, obuwia.
(111) 299519
(220) 2016 09 08
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa, PL.
(540) PIERWSZE SŁOWA Moje wakacje
(540)

(210) 461217

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, karton, komiksy, książeczki, książki,
mapy geograficzne, obwoluty na luźne kartki, pudełka kartonowe
lub papierowe, zeszyty, 28 zabawki, gry planszowe, domino, zestawy
modelarskie, przeskalowane zabawki.
(111) 299520
(220) 2016 09 08
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa, PL.
(540) PIERWSZE SŁOWA Mój dom
(540)

(210) 461218

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, karton, komiksy, książeczki, książki,
mapy geograficzne, obwoluty na luźne kartki, pudełka kartonowe
lub papierowe, zeszyty, 28 zabawki, gry planszowe, domino, zestawy
modelarskie, przeskalowane zabawki.
(111) 299521
(220) 2016 09 02
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) TOTA PAWEŁ REHAINTEGRO, Poznań, PL. ;
(540) REHAINTEGRO
(540)

(210) 461066

(210) 460394

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 25 sukienki, bluzki, spodnie, spódnice, swetry, płaszcze,
kurtki, bielizna.
(111) 299517
(151) 2017 04 25

Nr 12/2017

(210) 460716

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.30, 26.01.14
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, protezy kończyn, 28 sprzęt
i artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 usługi w zakresie nauczania
i kształcenia w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i profilaktyki zdro‑
wotnej, usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną,
obsługa obiektów rehabilitacyjno-sportowych, sal gimnastycznych
i siłowni, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekre‑
acyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw i targów z dziedziny
edukacji, kultury fizycznej, rehabilitacji i rekreacji, 44 terapia zajęcio‑
wa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, usługi medyczne, lecznictwo
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szpitalne, wykonywanie zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych,
usługi w zakresie terapii manualnej, usługi rehabilitacji, opieka pie‑
lęgniarska, porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii,
usługi masaży, gabinety SPA.

(111) 299522
(220) 2016 09 13
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) BEZOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B BEZOWNIA
(540)

(210) 461396
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ry, pirotechnika-fajerwerki, race świetlne, pozwalające nabywcy wy‑
godnie je oglądać i kupować, także za pośrednictwem Internetu.

(111) 299526
(220) 2016 09 29
(210) 462125
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN, Poznań, PL.
(540) INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 01.13.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania naukowe.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 08.01.09, 08.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, 35 sprzedaż wyrobów cukierni‑
czych, 43 prowadzenie cukierni.
(111) 299523
(220) 2016 09 15
(210) 461549
(151) 2017 04 13
(441) 2016 12 19
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-419009
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urzą‑
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, elektrycz‑
ne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie,
przetworniki mechaniczno-elektryczne, hallotrony, 12 pojazdy szy‑
nowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojaz‑
dów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych,
przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 299524
(220) 2016 09 26
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) GMINA OTMUCHÓW, Otmuchów, PL.
(540) Otmuchów
(540)

(210) 461982

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, żółty
(531) 07.01.01, 07.01.24, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter‑
netu, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w In‑
ternecie dla osób trzecich.
(111) 299525
(220) 2016 09 28
(210) 462084
(151) 2017 03 28
(441) 2016 12 05
(732) MATEJA ALFRED PPHU START-MATEJA, Radwanice, PL.
(540) white eagle
(510), (511) 13 broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety,
rewolwery, pociski, rakiety, spłonki błyskowe, strzelby myśliwskie,
strzelnice, paralizatory, pirotechnika-fajerwerki, race świetlne,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety, rewolwery, pociski,
rakiety, spłonki błyskowe, strzelby myśliwskie, strzelnice, paralizato‑

(111) 299527
(220) 2016 09 30
(210) 462167
(151) 2017 04 20
(441) 2017 01 02
(732) BASIŃSKI MACIEJ, Supraśl, PL.
(540) MASLOVE
(510), (511) 29 masło arachidowe, orzechy ziemne przetworzone,
30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie orzechów ara‑
chidowych.
(111) 299528
(220) 2016 10 03
(151) 2017 04 07
(441) 2016 12 19
(732) SMULIK IZABELLA, Warszawa, PL.
(540) FORTE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 462234

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.11.01, 07.03.01
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wynajmowanie mieszkań i lokali, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego.
(111) 299529
(220) 2016 10 03
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Skierniewice, PL.
(540) m mirbud
(540)

(210) 462275

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, ramki
do fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, materiały pi‑
śmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkole‑
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki dru‑
karskie, matryce, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, emisja bonów
wartościowych, usługi związane ze sprawami monetarnymi potwier‑
dzonymi przez powierników, zarządzanie nieruchomościami, dzier‑
żawa majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami,
wycena majątku nieruchomego, agencje nieruchomości, 37 usługi
budowlane, remontowo-budowlane, instalacyjne (w zakresie ruszto‑
wań budowlanych, platform roboczych i budowlanych), kanalizacyj‑
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ne, termomodernizacyjne i wykończeniowe, montaż stolarki budow‑
lanej, instalowanie i naprawy wind, usługi budownictwa drogowego
i infrastruktury drogowej, układanie krawężników, trotuarów, na‑
wierzchni parkingów, lotnisk, obiektów sportowych, wynajem sprzę‑
tu budowlanego, maszyn, 39 usługi transportowe, pośrednictwo
w transporcie, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży.

(111) 299530
(220) 2016 10 13
(210) 462627
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) KAŁUŻNY STEFAN, Sopot, PL.
(540) Rugby beer
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo psze‑
niczne, piwo pełne jasne, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo ja‑
sne typu ale, drinki na bazie piwa.
(111) 299531
(220) 2016 10 17
(210) 462806
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 03.04.07, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy, albumy, bilety, bie‑
lizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki rysunko‑
we, broszury, czasopisma, opakowania do butelek z kartonu lub
papieru, druki, fotografie (wydrukowane), gazety, odbitki gra‑
ficzne, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
koperty, książki, zakładki do książek, mapy, naklejki, nalepki, linij‑
ki, notatniki, komiksy, notesy podręczne, mapy, obrazy, plakaty,
artykuły papiernicze, piórniki, podstawki do długopisów i ołów‑
ków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje, pudełka kartono‑
we, pudelka papierowe, reprodukcje graficzne, rysunki, stemple,
przybory szkolne, temperówki, torebki do pakowania, torby pa‑
pierowe, zeszyty, kartki z życzeniami okolicznościowymi, zakładki
do książek, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, czapki,
daszki, fartuchy, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszul‑
ki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed
zimne i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie, ocieplacze,
odzież, okrycia wierzchnie, pikowane kurtki, podkoszulki bez rę‑
kawów, podkoszulki sportowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry,
szaliki, 41 parki rozrywki, rozrywka, usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edu‑
kacji, organizowanie zawodów sportowych, organizacja i obsługa
zjazdów, organizowanie obozów sportowych, komputerowe przy‑
gotowywanie materiałów do publikacji, nagrywanie filmów na ta‑
śmach video, informacja o edukacji.
(111) 299532
(220) 2016 10 18
(210) 462853
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-JOLA BI M.
I T. WIDERLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bychawa, PL.
(540) BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA LENA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 stal (arkusze, blacha), płyty metalowe, blacha pancer‑
na, blacha stylowa ocynowana, blacha (płyty, arkusze), dachówki
metalowe.
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(111) 299533
(220) 2016 10 19
(210) 462886
(151) 2017 04 04
(441) 2016 12 19
(732) STANISZEWSKA-ZIELIŃSKA MONIKA, Warszawa, PL.
(540) Mani & love MANILOVE EST.2016
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 przybory do manicure i pedicure, 44 usługi manicure
i pedicure.
(111) 299534
(220) 2016 10 21
(210) 462984
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa, PL.
(540) ING PAN
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, niebieski
(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.03.10, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 audiobooki, e-booki na nośnikach informatycznych,
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe
bazy danych, wydawnictwa i publikacje on-line, książki elektronicz‑
ne, publikacje i czasopisma elektroniczne, wydawnictwa multime‑
dialne, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za‑
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w urządze‑
niach multimedialnych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 16 afisze,
albumy, almanachy, biuletyny, plakaty, książki, skrypty, podręczni‑
ki, fotografie, katalogi, periodyki, broszury, czasopisma, kalenda‑
rze, materiały szkoleniowe i instruktażowe w postaci wydawnictw,
materiały informacyjne i reklamowe, prospekty, publikacje, druki,
wydawnictwa folderowe, wydawnictwa naukowe, skrypty i książki
z dziedziny nauki o ziemi, 38 udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi w zakresie przesyłania informacji, łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji teksto‑
wej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, 41 usługi edukacyjne, upowszechnianie i przedstawianie wyni‑
ków badań i prac rozwojowych, upowszechnianie i przedstawia‑
nie wyników badań i prac rozwojowych do wdrożenia w praktyce
przedstawiając je na: szkoleniach, zjazdach, seminariach i w publi‑
kacjach, organizowanie pokazów i prezentowanie osiągnięć na‑
ukowo-technicznych, organizowanie spotkań naukowych w celach
kształcenia i nauczania przedstawicieli przedsiębiorstw i władz
z przedstawicielami nauki w dziedzinie nauk o życiu w celach trans‑
feru technologii i innowacji ze sfery nauki do biznesu, publikacja
elektroniczna on-line artykułów, tekstów, książek, periodyków,
raportów, folderów, materiałów szkoleniowych, usługi wydawni‑
cze, publikowanie książek i wydawnictw inne niż reklamowe oraz
broszur, czasopism, płyt, nagrań, udostępnianie zbiorów biblio‑
tecznych i informacyjnych poprzez organizację szkoleń, zjazdów,
seminariów, popularyzacja wiedzy i innowacji poprzez: publikacje,
konferencje, seminaria, udział w organizacji wystaw, targów, spo‑
tkań, warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych, wymianie doświad‑
czeń w ramach usługi edukacyjnej, 42 usługi wykonywania badań
naukowych i technicznych, prac badawczo-rozwojowych i wdroże‑
niowych wykonywane na zlecenie osób trzecich w zakresie nauk
o ziemi.
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(111) 299535
(220) 2016 10 24
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) WYBORSKI PRZEMYSŁAW, Czarne Błoto, PL.
(540) TanieNawadnianie Systemy nawadniania
(540)

(210) 463032

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 zraszacze ogrodowe automatyczne, zraszacze do nawad‑
niania, zawory kulowe, zawory do rur, filtry do urządzeń wodnych, sys‑
temy nawadniania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania,
maszyny zraszające do nawadniania rolniczego, końcówki wylotowe roz‑
pylające do nawadniania, systemy zraszające do nawadniania trawników,
systemy do nawadniania i irygacji, zraszacze‑automatyczne instalacje
do nawadniania kwiatów i roślin, zawory‑akcesoria hydrauliczne, zrasza‑
cze automatyczne do instalacji pod ziemią, zbiorniki na wodę, oświetlenie
typu LED zewnętrzne‑ogrody, krajobrazy, 17 węże ogrodowe, tekstylne
węże wysokociśnieniowe, węże do podlewania, węże przystosowane
do nawadniania, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, niemetalowe
elastyczne węzę wykonane z polichlorku winylu, kleje izolacyjne, gu‑
mowe rury i przewody rurowe, zawory z gumy, złączki, rury elastyczne
do użytku przy nawadnianiu, rury do podlewania niemetalowe, 21 zrasza‑
cze, zraszacze do węży ogrodowych, konewki, zraszacze do podlewania
kwiatów i roślin, 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów: pielęgnacja
trawników, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, wynajem narzę‑
dzi ogrodniczych, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.
(111) 299536
(220) 2016 10 31
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) BUSHIDO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) HELPOMAT
(540)

(210) 463392

Kolor znaku: biały, czerwony, fioletowy, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży.
(111) 299537
(220) 2016 11 02
(210) 463421
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) MARKUNAS GRZEGORZ KANGOOR, Olsztyn, PL.
(540) KANGOOR
(510), (511) 39 wynajem samochodów.
(111) 299538
(220) 2016 11 07
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec, PL.
(540) TANI OPAŁ EKOGROSZEK ULTRA
(540)

(210) 463606

Kolor znaku: żółty, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 03.04.11, 03.04.26, 25.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel.

4549

(111) 299539
(220) 2016 11 28
(210) 464425
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 13
(732) WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) WFH Wielkopolski Fundusz Hipoteczny
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w działalności go‑
spodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja sprzedaży, usługi pro‑
mocyjne w zakresie handlu, usługi informacyjne dla konsumentów,
doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania i franchisingu,
36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarządzanie ma‑
jątkiem nieruchomym, szacowanie majątku nieruchomego, dzier‑
żawa majątku nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkal‑
nych, użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych,
obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, usługi
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usłu‑
gi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, analizy finansowe,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwesty‑
cyjne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozy‑
tów sejfowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów
budowlanych oraz służących do rozbiórki, usługi związane z utrzy‑
mywaniem obiektów budownictwa w ciągłej używalności, usługi
stolarskie – naprawy, usługi montażu mebli, usługi w zakresie infor‑
macji budowlanej, usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne
w zakresie budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, usługi w za‑
kresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyj‑
ne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c,o,, solarne, a także
w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania
obiektów, doradztwo budowlane, nadzór budowlany i nadzór nad
remontami budynków, 39 usługi wynajmowania magazynów, po‑
wierzchni magazynowych, miejsc parkingowych oraz garażowych,
usługi transportowe, pośrednictwo frachtowe, spedycja, magazy‑
nowanie, wypożyczanie samochodów, kontenerów magazynowych,
wagonów, usługi załadunkowe, informacja w zakresie transportu,
magazynowania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, cią‑
gników budowlanych oraz samochodów do czyszczenia, 42 usługi
w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, archi‑
tektura, usługi artystów-grafików, designerów, projektantów, usługi
związane z projektowaniem graficznym – sztuka, badania technicz‑
ne oraz opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo‑
-rozwojowe na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, deko‑
racji wnętrz, doradztwo oraz projektowanie budowlane, planowanie
urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakre‑
sie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, badania w za‑
kresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie zużycia energii,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi w zakresie dekoracji
i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo‑
-usługowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego
i budowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.
(111) 299540
(220) 2016 11 30
(210) 464555
(151) 2017 05 10
(441) 2017 01 16
(732) PODGRUDNY PAWEŁ, SIMIŃSKI ŁUKASZ STORE LAB SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) AURORIA
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
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(111) 299541
(220) 2016 12 22
(210) 465568
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) MARSZAŁEK WOJCIECH HARDGARDEN, Gajewniki
‑Kolonia, PL.
(540) KRETONOX
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.03, 26.01.13
(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 zwal‑
czania gryzoni, trutka na szczury, żel do odstraszania kretów, żel
przeciw gryzoniom, żel do odstraszania psów i kotów, płyn do od‑
straszania kun i innych zwierząt, granulat do zwalczania kretów, gra‑
nulat odstraszający dziką zwierzynę, płyn do odstraszania i zwalcza‑
nia szkodników, 21 pułapki na szkodniki.
(111) 299542
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Zaborów, PL.
(540) HELIO Śliwki suszone
(540)

(210) 465569

jako impresariat, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑
-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, użytkowanie sal kinowych, sporządzanie napisów np.
do filmów w wersji oryginalnej, produkcja filmów na taśmach wideo,
montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo, organizacja wystaw
związanych z kulturą, sztuką, nauką lub edukacją.

(111) 299544
(220) 2016 12 23
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) ATHENASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEMO
(540)

(210) 465631

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 26.01.06, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dla budownictwa,
kwartalnik o tematyce budowlanej wydawany na nośniku elektro‑
nicznym, 35 informacja handlowa, usługi gromadzenia informacji
w komputerowych bazach danych, analiza kosztów, 42 usługi opra‑
cowywania oprogramowania komputerowego w zakresie kosztory‑
sów.
(111) 299545
(220) 2016 12 27
(210) 465642
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 06
(732) BOŻEK-STASIAK MAGDALENA MINTI SHOP, Lublin, PL.
(540) BLEND IT!
(510), (511) 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi,
21 przybory kosmetyczne i toaletowe, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej i hurtowej: przyborów do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi,
przyborów kosmetycznych i toaletowych.

Kolor znaku: biały, zielony, żółty, niebieski, fioletowy,
ciemnofioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.14, 05.03.13, 26.11.09, 25.01.09
(510), (511) 29 śliwki suszone.
(111) 299543
(220) 2016 12 23
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, Warszawa, PL.
(540) H
(540)
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(111) 299546
(220) 2016 12 31
(210) 465844
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzybrodzie
Bialskie, PL.
(540) MATAJA
(540)

(210) 465630

(531) 26.04.05, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barowe, bary, bary szybkiej obsługi, restaura‑
cje, restauracje samoobsługowe, katering.
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dys‑
ki z nagraniami, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, audycje, filmy i reportaże utrwalane
w formie multimedialnej, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, foto‑
grafie, książki naukowe, materiały do nauczania, obrazy, reproduk‑
cje graficzne, wydruki graficzne, 41 edukacja, wypożyczanie filmów
kinowych, fotoreportaże, informacja o edukacji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publi‑
kowanie książek, kształcenie praktyczne w formie pokazów i pro‑
jektów, nagrywanie filmów, organizowanie i wystawianie spektakli

(111) 299547
(220) 2017 01 04
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) PASIERBSKA MAŁGORZATA, Radomia, PL.
(540) WE LOVE CANDLES
(540)

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 05.03.13

(210) 465944
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(510), (511) 3 perfumowane saszetki, mieszaniny zapachowe potpo‑
urri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, saszetki perfumowane, saszetki zapachowe, środki
zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapa‑
chowe], wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do po‑
mieszczeń, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów
do pomieszczeń, 4 świece, świece perfumowane, świece wotywne,
świece zapachowe, świece w puszkach, świeczki, woski zapachowe
do kominków, woski zapachowe do podgrzewania w kominkach,
5 odświeżacze powietrza, preparaty do odświeżania powietrza, środ‑
ki do dezodoryzacji powietrza, produkty dezodoryzujące do użytku
domowego, handlowego lub przemysłowego, dezodoranty do sa‑
mochodów, uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku do‑
mowego, handlowego lub przemysłowego.

(111) 299548
(220) 2017 01 10
(210) 466085
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PLUS3-ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus3architekci.pl
(540)

(531) 24.17.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 42 badania architektoniczne, badania dotyczące plano‑
wania urbanistycznego, badania dotyczące projektowania, badania
w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, doradztwo projek‑
towe, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, planowanie budowy nieruchomo‑
ści, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie architekto‑
niczne, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projek‑
towanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, projekto‑
wanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie budowlane,
projektowanie budynków, projektowanie wizualne, projektowanie
wnętrz budynków, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji
ścian zewnętrznych, przygotowywanie parametrów projektowych dla
obrazów wizualnych, przygotowywanie planów architektonicznych,
przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie
raportów architektonicznych, przygotowywanie raportów związa‑
nych z opracowaniami projektów technicznych do projektów bu‑
dowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, sporządzanie
raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów dotyczą‑
cych planowania nieruchomości, sporządzanie raportów dotyczących
projektowania, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produk‑
tów, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zago‑
spodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektonicz‑
ne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w za‑
kresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architek‑
toniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usłu‑
gi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biuro‑
wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń
do handlu detalicznego, usługi architektoniczne w zakresie przygo‑
towywania planów architektonicznych, usługi architektury wnętrz,
usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie
planowania architektonicznego, usługi doradcze z zakresu architektu‑
ry, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania, usługi projektowania, usługi projektowania
architektonicznego, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projekto‑
wania budynków, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biu‑
rowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, za‑
rządzanie projektami architektonicznymi.
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(111) 299549
(220) 2017 01 18
(210) 466440
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 27
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) N’GINE NIE PIŁEŚ NIE JEDŹ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, napo‑
je dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
orzeźwiające, napoje z quaraną, napoje gazowane, napoje niegazowa‑
ne, napoje gazowane mrożone, napoje niegazowane mrożone, aroma‑
tyzowane napoje, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi i mikroelementami, napoje
sportowe wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji napo‑
jów, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, napoje
owocowe, sorbety (napoje), nektary owocowe, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, wody mineralne gazowane, wody mineralne niega‑
zowane, woda stołowa, woda sodowa, napoje gazowane, napoje mu‑
sujące,napoje musujące w proszku, napoje węglowodanowe, aperitify
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach
do wytwarzania napojów energetycznych, izotonicznych, wzmacniają‑
cych i wzbogaconych mikroelementami lub witaminami nie do celów
medycznych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych.
(111) 299550
(220) 2017 01 18
(210) 466611
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 20
(732) APACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowanowo, PL.
(540) APACK JAKOŚĆ I TERMINOWOŚĆ PAKOWANIE TO NASZA
PASJA
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 39 pakowanie towarów, pakowanie i opakowywanie
towarów, pakowanie i składowanie towarów, konfekcjonowanie to‑
warów, magazynowanie towarów, transport i składowanie towarów,
usługi związane z magazynowaniem towarów, usługi w zakresie spe‑
dycji towarów.
(111) 299551
(220) 2017 01 24
(210) 466676
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) € WWW.ROZLICZSIE.PL ZWROT PODATKU z zagranicy Anna
Kłosowska
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, szary
(531) 01.17.02, 01.17.03, 24.17.18, 26.11.02, 24.01.99, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, porady związane z przygotowy‑
waniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów zwią‑
zanych z deklaracjami podatkowymi, przygotowywanie zeznań
podatkowych, sporządzanie dokumentów, 41 świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
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(111) 299552
(220) 2017 01 25
(210) 466690
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Gastronomia Majonez KIELECKI Tradycja produkcji
od 1959r. BEZ KONSERWANTÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, brązowy
(531) 08.07.25, 19.01.04, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 299553
(220) 2017 01 27
(210) 466760
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) ZABOROWSKI ROMAN STEFAN, Warszawa, PL.
(540) NDF
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kre‑
dytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, do‑
radztwo w zakresie usług z klasy 36, factoring, fundusze inwestycyjne
wzajemne, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpie‑
czeniach, informacje finansowe, informacje bankowe, inwestycje finan‑
sowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowa‑
nia giełdowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobierania czynszu, pośred‑
nictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w ob‑
rocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie usług bankowych,
pośrednictwo w zakresie usług z klasy 36, powiernictwo, pożyczanie
pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowa‑
nie finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic‑
twem strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieru‑
chomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wyna‑
jem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
(111) 299554
(220) 2017 01 29
(210) 466825
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra, PL.
(540) LEJDIS
(510), (511) 44 usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji pa‑
znokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów pięk‑
ności, usługi salonów kosmetycznych, usługi zdobienia i stylizacji
paznokci, paznokci sztucznych, tipsów, zabiegi kosmetyczne, udzie‑
lanie informacji związanych z usługami salonów piękności.
(111) 299555
(220) 2017 01 30
(210) 466843
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 27
(732) HAESE MAŁGORZATA ANNA, Laurence Harbor, US.
(540) FRESH FACES WORLD FFW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, kształcenie praktyczne, informa‑
cja o edukacji, doskonalenie zawodowe w dziedzinie modelingu,
doradztwo zawodowe dla modelek i modeli, organizowanie i obsłu‑
ga konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, posie‑
dzeń, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie imprez
okolicznościowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organi‑
zowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kultural‑
nych, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów,
usługi animatorów, organizowanie konkursów o charakterze eduka‑
cyjnym i rozrywkowym, komputerowe przygotowywanie materia‑
łów do publikacji, publikowanie książek, pisanie tekstów o tematyce
dotyczącej modelingu, produkcja filmów o tematyce modelingu,
produkcja programów i audycji radiowych i telewizyjnych, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć,
tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, ustanawiania i wręcza‑
nia nagród w konkursach urody, dorobku zawodowego w zakresie
modelingu, fotografii estetycznej.

(111) 299556
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) Mercury Corporation, Ltd., Gimpo-si, KR.
(540) M MERCURY
(540)

(210) 467188

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 baterie do telefonów komórkowych, ładowarki do ba‑
terii telefonów komórkowych, bateria do stosowania z mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, kable do ładowania smartfo‑
nów, kable to telefonów mobilnych, futerały i etui do telefonów
mobilnych, folie ochronne do telefonów mobilnych, uchwyty do te‑
lefonów mobilnych, słuchawki do telefonów mobilnych, taśmy do te‑
lefonów mobilnych, kable danych do telefonów mobilnych.
(111) 299557
(220) 2017 02 17
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) SCAN-ANIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) a acerin ZDROWE STOPY STOPPER
(540)

(210) 467802

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, płyny
do stóp nielecznicze, 5 preparaty do pielęgnacji stóp do celów me‑
dycznych, środki na odciski, kremy na odciski i nagniotki, lecznicze
balsamy do stóp, lecznicze kremy do stóp, płyny do leczenia grzybicy
stóp, preparaty do leczenia grzybicy stóp.
(111) 299558
(220) 2017 02 24
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KLIKS RYSZARD, Poznań, PL.
(540) KLX Broker
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.

(210) 468078

(111) 299559
(220) 2017 02 24
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KLIKS RYSZARD, Poznań, PL.
(540) KLX BROKER UBEZPIECZENIA

(210) 468077
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(540)

(732) MAZELA JAN POLMED SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) PRO infantis 2017
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(111) 299560
(220) 2017 02 28
(210) 468240
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) ... uznawany za najlepszy! KIELCE Majonez KIELECKI
z czosnkiem
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, ciemnoróżowy, ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 02.05.06
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, konferencji, sympozjów, organi‑
zacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, nauczanie i szkole‑
nia, 44 usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik medycz‑
nych i opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdro‑
wotnej.
(111) 299563
(220) 2017 03 09
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) RANISILVER KADEFARM
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, brązowy, czerwony, fioletowy,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 25.01.15, 24.09.02, 07.01.12,
05.09.06, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie majone‑
zu.
(111) 299561
(220) 2017 03 08
(210) 468576
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) PETRYKOWSKA JOWITA PETRYTRADE, Nieporęt, PL.
(540) facetaria.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicz‑
nej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi
w zakresie zamówień on-line, usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, skomputeryzo‑
wane usługi w zakresie składania zamówień on-line, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, elektroniczne przetwarzanie danych, groma‑
dzenie informacji w rejestrach komputerowych, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie pokazów w celach handlo‑
wych administrowanie programami lojalności konsumenta, organi‑
zowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalno‑
ściowych i zarządzanie nimi, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie usługi handlowe on-line, w ramach któ‑
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu.
(111) 299562
(151) 2017 07 31
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(220) 2017 03 09
(441) 2017 04 10

(210) 468642

(210) 468646

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.25, 26.04.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żyw‑
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodat‑
ki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgna‑
cji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poce‑
niu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów lecz‑
niczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty me‑
dyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty far‑
maceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczni‑
czych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczni‑
czych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki ży‑
wieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, sola‑
mi mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia
roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przy‑
prawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żyw‑
nościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywno‑
ści.
(111) 299564
(220) 2017 03 08
(210) 468661
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 10
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) SweetVim
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, 30 aromaty do żywności, aromaty do na‑
pojów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty do wsadów
owocowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, aro‑
maty do zup i dań gotowych, aromaty do wyrobów mięsnych i gar‑
mażeryjnych, aromaty do sosów, aromaty do marynat, oleju i octu,
aromaty do przetworów owocowo-warzywnych, aromaty do przeką‑
sek suchych, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne.
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(111) 299565
(220) 2016 06 22
(210) 458162
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 16
(732) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, PL.
(540) MIX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 zawory metalowe [inne niż części maszyn], metalowe
reduktory ciśnienia paliw gazowych dla sieci przesyłowych o śred‑
nim ciśnieniu.
(111) 299566
(220) 2016 09 20
(210) 461744
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KACZMARSKI GRZEGORZ ERNEST EMERMED, Warszawa, PL.
(540) RATOWNIK DROGOWY
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, niebieski
(531) 24.13.25, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne a także wetery‑
naryjne, kardiografy, defibratory, aparatura wytwarzająca promie‑
nie rentgenowskie dla celów medycznych, aparatura wytwarzającą
promienie ultrafioletowe do celów medycznych, ultrasonografy,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, strzykawki au‑
tomatyczne, igły do celów medycznych, wkucia, uchwyty, cewniki,
kaniule, rurki krtaniowe, wenflony, akcesoria do pobierania i bada‑
nia krwi, sprzęt laboratoryjny, lejki, płytki rozmazowe, przyborniki
na instrumenty medyczne, aparatura anestezjologiczna, noże chi‑
rurgiczne, skalpele, rękawice dla celów medycznych, stereoskopy,
lampy medyczne, termometry dla celów medycznych, protezy koń‑
czyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa‑
nia stosowane w chirurgii, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi,
ciśnieniomierze dla użytku medycznego, nożyczki dla celów me‑
dycznych, jednorazowe urządzenia do usuwania kleszczy, apteczki
samochodowe i przemysłowe, torby i plecaki lekarskie-ratownicze,
przyborniki na instrumenty medyczne, wkładki ortopedyczne, deski
ortopedyczne, zasobniki na leki, stereoskopy, manekiny reanimacyj‑
ne, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksporto‑
wych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu aparaturą
medyczną, ratowniczą, laboratoryjną i literaturą medyczną, usługi
w zakresie informacji handlowej o aparaturze medycznej, ratowni‑
czej, laboratoryjnej i literaturze medycznej, prowadzenie promocji
towarów, usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, prowa‑
dzenie hurtowni materiałów medycznych, ratowniczych, laborato‑
ryjnych i publikacji o tematyce medycznej, publikowanie tekstów
reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
organizacja pokazów i wystaw, sprzedaż produktów medycznych,
ratowniczych, laboratoryjnych i literatury o tematyce medycznej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, sprzedaż aparatury medycznej, ratowniczej,
laboratoryjnej i literatury medycznej poprzez zgrupowanie na rzecz
osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować w hurtowni i w sklepie, także za pośrednictwem sie‑
ci teleinformatycznej, Internetu, 41 usługi w zakresie prowadzenia
działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce medycznej, or‑
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ganizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, kongresów i sym‑
pozjów o tematyce medycznej, publikacje o tematyce medycznej,
szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i drogowego.

(111) 299567
(220) 2016 10 12
(210) 462575
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) KLEIB HYDROIZO
(540)

Kolor znaku: błękitny, biały
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w prze‑
myśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konser‑
wacji ceramiki budowlanej, cement (spoiwa) preparaty do konser‑
wacji cementu, kleje do celów przemysłowych, kleje do glazury,
kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, preparaty do klejenia,
preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, preparaty uszczelniają‑
ce, preparaty do odklejania, silikony, 2 barwniki i farby bielące, pre‑
paraty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyj‑
ne i konserwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów szpachlówki,
farby do gruntowania, powłoki gruntowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips,
gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki niemetalowe, glazura,
terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, izolacje budowlane,
tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki samopoziomujące, grun‑
ty budowlane, zaprawy cementowe.
(111) 299568
(220) 2016 10 26
(210) 463172
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 02
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) BOVI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, me‑
ble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble
kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble pokojowe.
(111) 299569
(220) 2016 11 07
(210) 463587
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) Śnieżka Moje Deko
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki do kon‑
serwacji drewna, farby wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w ce‑
ramice, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, utrwalacze, zagęszczacze do farb i barwników, 17 farby,
oleje i lakiery izolacyjne.
(111) 299570
(220) 2016 12 23
(210) 465634
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski, PL.
(540) Serenada ser Mleczny
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, beżowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 sery, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze‑
daż za pośrednictwem Internetu serów, doradztwo w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han‑
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących serów,
informacja handlowa, promocja sprzedaży serów, usługi organizo‑
wania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sie‑
ci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
serów.

(111) 299571
(220) 2017 01 17
(210) 466328
(151) 2017 08 08
(441) 2017 03 27
(732) GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sprawdź, czy nie szukasz
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów ludzkich, opro‑
gramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych
i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarzą‑
dzaniu danymi osób ubiegających się o pracę, bazy danych i opro‑
gramowanie komputerowe do wprowadzania, przechowywania,
przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia
działalności związanej z usługami znajdowania pracowników, opro‑
gramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów
na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania zaso‑
bami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie zatrudniania pracow‑
ników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zareje‑
strowane na nośnikach danych, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z na‑
graniami, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opi‑
nii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzi‑
nie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wize‑
runku [firmy, usług, towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], pośrednictwo pracy, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja komputerowych baz
danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze‑
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji
w zakresie zatrudnienia, kariery i zatrudniania za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowe, 38 łączność poprzez terminale kom‑
puterowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi portali
internetowych, udostępnianie informacji z możliwością elektronicz‑
nego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwia‑
jące 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 bezprzewodo‑
wy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obu‑
stronnej transmisji danych, przydzielanie dostępu do baz danych,
usługi telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefo‑
nów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, 41 doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, kompute‑
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, pu‑
blikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia,
42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządza‑
nia informacją, zarządzania zadaniami, zarządzania bazami danych,
oceny pracowników, analizy talentu, badań w zakresie zarządzania
w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowa‑
nia organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i za‑
rządzania wydajnością, udostępnianie oprogramowania w chmurze
w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludz‑
kich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej,
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rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe,
rozwój i wdrażanie aplikacji, oprogramowania i systemów kompu‑
terowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktuali‑
zacja stron internetowych, zarządzanie użytkownikami i prawami
w komputerowych sieciach danych, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron
internetowych, instalacja i konserwacja oprogramowania kompute‑
rowego, konfiguracja sieci komputerowych przez oprogramowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro‑
niczną, administrowanie serwerami, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, udostępnianie lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci
w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informa‑
cji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych.

(111) 299572
(220) 2017 01 14
(210) 466392
(151) 2017 08 08
(441) 2017 03 27
(732) PAZDAN DARIUSZ PIZZERIA BOLZANO, Kraków, PL.
(540) Pizzeria BolzAno Pizza & Pasta
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia piz‑
zerii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowa‑
ną do konsumpcji żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie osób trzecich (catering), także za pomocą
sieci komputerowej w systemie online.
(111) 299573
(220) 2017 01 11
(210) 466689
(151) 2017 08 01
(441) 2017 03 27
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BESTINO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, w tym biszkopty,
biszkopty z galaretką, biszkopty w polewie, biszkopty z galaretką
w polewie, słodycze, wafle, batony, czekolada, kakao, wyroby czeko‑
ladowe, cukierki, w tym czekoladowe, bombonierki, praliny, karmel‑
ki.
(111) 299574
(220) 2017 01 28
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) neess direction for your beauty
(540)

(210) 466820

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 8 akcesoria kosmetyczne, 21 aplikatory
do makijażu, pędzelki do makijażu, gąbki do makijażu.
(111) 299575
(220) 2017 02 01
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 03
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) RANCHO CUBA
(540)

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

(210) 466962
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(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owo‑
ce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, produkty mleczne,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, mro‑
żone dania składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu i warzyw,
konserwowane pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki
kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ryżowe, zupy bły‑
skawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko kokosowe,
tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata, kawa, napoje
na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka ryżowa, jadalny
papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy,
makarony, tapioka, cukier trzcinowy, 32 napoje bezalkoholowe,
soki owocowe w puszkach, soki owocowe w kartonikach, napoje
energetyczne.

(111) 299576
(220) 2017 02 01
(210) 466968
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 03
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON since 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce
konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, produkty mleczne, mro‑
żone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, mrożone
dania gotowe, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki kre‑
wetkowe, chrupki kukurydziane, chrupki ziemniaczane, chrupki ry‑
żowe, zupy błyskawiczne, sałatki warzywne, owoce suszone, mleko
kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przyprawy, herbata, kawa,
napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy ryżowe, mąka ryżowa, pa‑
pier ryżowy do wyrobu dań, mąka, mąka kukurydziana, sosy, maka‑
rony, tapioka, cukier trzcinowy.
(111) 299577
(220) 2017 02 05
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467125

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony,
żółty, różowy, brązowy
(531) 07.01.12, 06.07.05, 26.11.13, 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 sło‑
necznej, 35 rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, do‑
radzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie administrowa‑
nia działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w za‑
kresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi biurowe,
usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, agencje informacji han‑
dlowej, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpiecze‑
niowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzie‑
lania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi do‑
tyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nie‑
ruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, 37 wypożyczanie narzędzi,
urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, insta‑
lowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wen‑
tylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa budynków, konserwa‑
cja i naprawa opon, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja
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i tankowanie pojazdów, budowa zakładów przemysłowych, sprzą‑
tanie budynków biurowych i lokali handlowych, 39 udostępnianie
garaży, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi garaży par‑
kingowych, 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, hote‑
le, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], herbaciarnie, bary przekąskowe,
kafeterie [bufety].

(111) 299578
(220) 2017 02 05
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITY www.vifoncity.com
(540)

(210) 467126

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony,
żółty, różowy, brązowy
(531) 01.15.07, 06.07.05, 07.01.12, 26.11.13, 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 intere‑
sów, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do‑
tyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sowego, 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 kre‑
dytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomościami, ad‑
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń han‑
dlowych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budow‑
lanych i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwa‑
cja i naprawa budynków, konserwacja i naprawa opon, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa
zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków biurowych i loka‑
li 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 ce‑
lach rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo‑
wanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], herba‑
ciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(111) 299579
(220) 2017 02 05
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU.
(540) VIFON CITYwww.vifoncity.com

(210) 467127
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony,
żółty, różowy, brązowy
(531) 06.07.05, 07.01.12, 26.11.13, 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 roz‑
powszechnianie danych związanych z reklamą, doradzanie przedsię‑
biorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz‑
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, do‑
radztwo 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 infor‑
macji handlowej, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultin‑
gowe w zakresie finansów, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpie‑
czeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administrowanie nieruchomo‑
ściami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho‑
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo‑
wych, 37 wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych
i służących do rozbiórki, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja i naprawa bu‑
dynków, 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 parkin‑
gowych, 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 sympo‑
zjów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa‑
terowanie wakacyjne i turystyczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
herbaciarnie, bary przekąskowe, kafeterie [bufety].
(111) 299580
(220) 2017 02 09
(210) 467363
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) ANL NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DR DeRoom
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: usługi w zakre‑
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, biuro wynajmu
mieszkań, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji doty‑
czących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieru‑
chomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie i admini‑
strowanie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowa‑
nie wynajmu mieszkań, wynajem nieruchomości, wynajem miesz‑
kań, wynajem pokoi, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w za‑
kresie wyceny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości.

4557

(111) 299581
(220) 2017 02 09
(210) 467365
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 10
(732) ANL NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) V VESTORIA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, usługi rekla‑
mowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 usługi w zakresie nieruchomości: usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, biuro wynajmu miesz‑
kań, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą‑
cych rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w han‑
dlu nieruchomościami, agencja wynajmu zakwaterowania [miesz‑
kania], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu nieru‑
chomości, organizowanie wynajmu mieszkań, wynajem nierucho‑
mości, wynajem mieszkań, wynajem pokoi, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi w zakresie in‑
westowania w nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomo‑
ści, inwestowanie w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, usługi nieruchomości związane z zarządza‑
niem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi zarządzania inwesty‑
cjami w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomo‑
ści, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w dziedzinie zaku‑
pu nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, zarządzanie inwestycja‑
mi w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pomoc w za‑
kresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, usługi nabywania nieruchomości, administro‑
wanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, 37 usługi odnawiania mieszkań, remont
nieruchomości, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszcze‑
niach mieszkalnych, nadzór nad remontami mieszkań i budynków.
(111) 299582
(220) 2017 02 09
(210) 467369
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) QUAZAR
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologicz‑
ne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe,
hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe,
maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysoko‑
prężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.
(111) 299583
(220) 2017 02 09
(210) 467381
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS QUAZAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, złoty
(531) 01.15.05, 01.15.15, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologicz‑
ne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe,
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hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, sprężarkowe, turbino‑
we, maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wy‑
sokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne, 16 foldery,
katalogi, prospekty, plakaty, wydawnictwa periodyczne, publikacje
drukowane, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety
papierowe, nalepki, materiały piśmienne, 41 organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, wystaw,
organizowanie promocyjnych imprez sportowych, rozgrywek i za‑
wodów sportowych, filmowanie, produkcja filmów i nagrań wideo,
usługi w zakresie: organizowania krajowych, zagranicznych rajdów
i wyścigów rowerowych, motorowych, samochodowych, imprez
promocyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów spor‑
towych, usługi dydaktyczne i szkoleniowe.

(111) 299584
(220) 2017 02 10
(210) 467453
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) MARCELIN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) B17
(540)

(531) 16.01.16, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przepro‑
wadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych, organi‑
zacja konkursów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizowanie
festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rozryw‑
kowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywko‑
wych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie
koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie
koncertów muzycznych, organizowanie konkursów w zakresie roz‑
rywki, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie rozrywki,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie wi‑
dowisk muzycznych, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów
muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych, przedstawienia
muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, realizacja imprez roz‑
rywkowych na żywo, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka w postaci
koncertów, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, usługi klu‑
bów [dyskotek], usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów muzycz‑
nych, usługi koncertów muzycznych, usługi w zakresie kultury, usługi
w zakresie organizacji rozrywki, występy muzyczne i piosenkarskie,
występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo,
występy na żywo grup rockowych, występy zespołów muzycznych
na żywo, występy zespołów rockowych na żywo, zapewnianie roz‑
rywki na żywo, informacja o imprezach rozrywkowych, konferencje
(organizowanie i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [eduka‑
cja lub rozrywka], kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolnie], organizowanie konferencji dotyczących roz‑
rywki, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organi‑
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezen‑
tacji w celach rozrywkowych, prezentacja przedstawień na żywo,
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja występów
zespołów muzycznych na żywo, prowadzenie imprez kulturalnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przy‑
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia biznesowe, szkolenie i instruktaż, udziela‑
nie informacji dotyczących rozrywki, 43 kawiarnia, bary, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości, usługi restauracyjne, usługi w zakresie pubów,
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udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotka‑
nia.

(111) 299585
(220) 2017 02 16
(210) 467664
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Tygodnik Poradnik Rolniczy
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.08, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma.
(111) 299586
(220) 2017 02 16
(210) 467669
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) tygodnik rolniczy
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma.
(111) 299587
(220) 2017 02 16
(210) 467676
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 03
(732) CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Goliszew, PL.
(540) Sery z Goliszewa Naturalnie dojrzały smak
(540)

Kolor znaku: kremowy, ciemnobrązowy
(531) 09.01.07, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 29 wyroby z mleka, produkty serowarskie, paluszki se‑
rowe, przetworzone sery, ser cheddar, sery śmietankowe, białe sery,
sery pleśniowe, sery miękkie, starty ser, sery mieszane, sery wędzo‑
ne, sery twarde, sery z przyprawami, sery z ziołami, sery dojrzewają‑
ce, sery niedojrzewające, sery świeże niedojrzewające, miękkie doj‑
rzałe sery, sery zwarowe, sery z masy parzonej.
(111) 299588
(220) 2017 02 17
(210) 467810
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 10
(732) STELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) K1
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości
w zakresie powierzchni biurowych, handlowych, gastronomicznych
oraz mieszkalnych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakre‑
sie budynków i ich części w zakresie powierzchni handlowych, biur,
gastronomii, kompleksów budynków, osiedli mieszkaniowych, usłu‑
gi doradcze dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie wyceny majątku nieruchomego,
usługi finansowania nieruchomości, agencje nieruchomości, dostar‑
czanie nieruchomości na rzecz osób trzecich.

(111) 299589
(220) 2017 02 21
(210) 467932
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) E EVENTUS DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.01.13, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie zarządzania, organizowanie działalności gospo‑
darczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wy‑
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi konsultacyjne
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
dostarczanie informacji w zakresie prowadzenia działalności gospo‑
darczej i zarządzania, w tym informacji dostarczanych za pośred‑
nictwem sieci telekomunikacyjnych, w systemie on-line, za pomocą
Internetu i multimedialnej ogólnoświatowej sieci komputerowej
WWW, usługi badania rynku, reklama, 36 ściąganie należności, po‑
średnictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, 41 orga‑
nizacja szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzeni konferencji,
organizowanie i prowadzeni seminariów, publikowanie tekstów in‑
nych niż reklamowe.
(111) 299590
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 03
(732) KOSIK HANNA, Hryniewicze, PL.
(540) KWIATY HRYNIEWICZE
(540)
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(111) 299592
(220) 2017 02 27
(210) 468126
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) ORBITVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) ALPHA SHOT
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do wykonywania i edytowania zdjęć, sprzęt
fotograficzny dla studyjnych systemów do wykonywania edytowa‑
nia oraz wyświetlania wirtualnych prezentacji, w tym obiektów 3D,
oprogramowanie systemów sterujących do wykonywania, edytowa‑
nia oraz wyświetlania wirtualnych prezentacji, w tym obiektów 3D,
ekrany fotograficzne, maszyny i urządzenia elektryczne stosowane
w fotografii, instalacje elektryczne studiów filmowych, instalacje
elektryczne studiów fotograficznych, szyldy świecące, systemy kom‑
puterowe na rzecz fotografii, zawieszenia teł fotograficznych, ramio‑
na fotograficzne do zawieszania lamp, fotograficzne stoły bezcie‑
niowe, urządzenia oświetleniowe do wykonywania zdjęć, 41 usługi
fotograficzne, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania wirtual‑
nych prezentacji obiektów 3D.
(111) 299593
(220) 2017 02 27
(210) 468146
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat, PL.
(540) Tasty & Simply
(540)

(210) 468071

Kolor znaku: zielony, czerwony, żółty, czarny
(531) 05.05.06, 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 naturalne rośliny i kwiaty.

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, dania z mięsa, dania składa‑
jące się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotle‑
tów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), 30 gotowe
dania z ryżu, dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z ma‑
karonu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż.
(111) 299594
(220) 2017 03 01
(210) 468290
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) COFASHION LESZEK ŻENTAŁA, MAGDALENA ŻENTAŁA
SPÓŁKA JAWNA, Niekłonice, PL.
(540) CoFashion
(540)

(111) 299591
(220) 2017 03 15
(210) 468890
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miedźno, PL.
(540) KOST-BET
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, szary, czerwony, czarny,
pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostka brukowa,
materiały do pokryć nawierzchni drogi, ogrodzenia niemetalowe,
płyty betonowe, palisady niemetalowe, tłuczeń, żwir.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby
pończosznicze, wyroby gorseciarskie.
(111) 299595
(220) 2017 03 02
(210) 468317
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) TABISZEWSKI MACIEJ MATEUSZ, Warszawa, PL.
(540) Naleśniczówka
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(510), (511) 30 ciasto (masa do pieczenia), gofry, hotdogi, lody, plac‑
ki, sorbety, wyroby cukiernicze, naleśniki, 43 usługi barowe, restau‑
racyjne i hotelowe, usługi pensjonatów, kawiarnie, bary szybkiej ob‑
sługi, przygotowywanie posiłków na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem.

(111) 299596
(220) 2017 03 02
(210) 468332
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) DWS WIND TURBINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin, PL.
(540) Xtrack
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 kalosze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kaloszy,
w tym również za pomocą sklepów internetowych.
(111) 299597
(220) 2017 03 03
(210) 468387
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) MC2 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczki, PL.
(540) MC2 INVESTMENTS
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, srebrny
(531) 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem i zarzą‑
dzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomo‑
ściami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi kredytowania nieruchomości, inwestowanie w nierucho‑
mości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne
i doradcze dotyczące nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe, budowa nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, doradztwo inży‑
nieryjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków.
(111) 299598
(220) 2017 03 05
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) DERENDARZ ZDZISŁAW ASSA, Łódź, PL.
(540) LÓD MIÓD
(540)

(210) 468431

Kolor znaku: czarny, zółty
(531) 08.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody owocowe, sorbety, lody na patyku, mro‑
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, desery lodowe, wyroby
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cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mro‑
żone, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, wyroby cukiernicze
z mrożonego jogurtu, lodowe słodycze, słodkie polewy i nadzienia,
43 lodziarnie, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(111) 299599
(220) 2017 03 06
(210) 468465
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) KUŹNIAR GRZEGORZ AKWITANIA, Długie, PL.
(540) AKWITANIA TU KWITNĄ OGRODY
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 31 aranżacje z żywych kwiatów, żywe kwiaty, nasiona
kwiatów, cebulki kwiatowe, dekoracje kwiatowe [naturalne], 44 usłu‑
gi ogrodnicze, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie kompozycji kwiatowych, usługi pielę‑
gnacji ogródków, projektowanie ogrodów i krajobrazów, usługi do‑
radcze związane z projektowaniem ogrodów, doradztwo z zakresu
ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania
chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie.
(111) 299600
(220) 2017 03 14
(210) 468826
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Poznań, PL.
(540) neoBANK
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania programów lojal‑
nościowych i promocji, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar‑
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, wywiad gospodar‑
czy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób
trzecich, wyceny działalności gospodarczej, analizy kosztowo-ceno‑
we, wyceny handlowe, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe,
informacje i badania gospodarcze, handlowe, statystyczne zestawie‑
nia, analizy kosztów, rynkowe, audyt, 36 usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi depozytów sejfowych,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawa‑
nie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi kredytowania, usługi weryfikacji czeków, emisji
czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych, emisji i obsługi
kart kredytowych oraz debetowych, usługi prowadzenia notowań
giełdowych, fundusze oraz usługi powiernicze, usługi leasingowe,
usługi inwestycji oraz nakładów kapitałowych, usługi tworzenia
kapitałów, funduszy, usługi administrowania, zarządzania, wyceny,
dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, anali‑
zy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe, fiskalne,
podatkowe oraz ubezpieczeniowe, zautomatyzowane usługi w za‑
kresie obrotu papierami wartościowymi, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu wekslowego, pożyczki (finansowanie)
i dyskonto weksli, negocjacje w kwestii inkasowania sumy czekowej
i weksli, przyjmowanie weksli, emisja weksli własnych, transfer elek‑
troniczny kapitału, zarządzanie finansami, obrót towarami giełdowy‑
mi i papierami wartościowymi, obrót finansowymi instrumentami
pochodnymi, pośrednictwo pieniężne, udzielanie informacji związa‑
nych z obrotem papierami wartościowymi oraz kontraktami termi‑
nowymi na indeksy papierów wartościowych na rynkach zagranicz‑
nych, usługi w zakresie obrotu finansowego, zapewnianie kapitału
obrotowego, tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy
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zabezpieczających, usługi kantorów wymiany walut, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu wierzytelnościami,
usługi windykacyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw, usługi w za‑
kresie pośrednictwa: finansowego, kredytowego, w płatnościach,
w sprzedaży usług finansowych, usługi maklerskie w obrocie papie‑
rami wartościowymi, wycena numizmatyczna.

(111) 299601
(220) 2012 08 31
(210) 404396
(151) 2017 10 23
(441) 2012 12 03
(732) CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Walutomat
(510), (511) 36 prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi
finansowe, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowe‑
go, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w sprzedaży usług
finansowych, doradztwo finansowe, informacje finansowe, operacje
finansowe, usługi finansowe, banki z dostępem bezpośrednim np.
przez Internet (home banking), operacje walutowe, wymiana pienię‑
dzy, transakcje finansowe, wymiana waluty, zarządzanie majątkiem.
(111) 299602
(220) 2016 11 04
(210) 463558
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa AEON
Co. Ltd.), Chiba-city, JP.
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU Free From
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
27.05.01
(510), (511) 29 mięso, (nieżywe) ryby i owoce morza przeznaczone
do spożycia, żywność przetworzona na bazie mięsa, ryb i owoców
morza, gotowe posiłki z mięsa, ryb i owoców morza, gotowana fa‑
sola, ser sojowy, fasola konserwowa, odsmażana fasola, warzywa
przetworzone, owoce przetworzone, mrożone warzywa, mrożone
owoce, jaja. jaja przetworzone, mleczne produkty, oleje i tłuszcze
jadalne. przetwory spożywcze z mięsa, przetwory spożywcze z wa‑
rzyw, zupy, smażone tofu, pasty przyrządzone z bulwy Arum, mleko
sojowe, tofu, nasiona soi, fermentowane białko sojowe do spożycia
przez ludzi, japońskie zupy z makaronem, kiełbaski do hot dogów,
31 proso zwyczajne, sezam, gryka, kukurydza, proso japońskie, psze‑
nica, jęczmień, owies, orzechy kokosowe, słód, chmiel, korek jako
surowiec, liście palmowe, (żywe) ryby i owoce morza przeznaczone
do spożycia, świeże algi do spożycia, zwierzęta i ryby (nie przezna‑
czone do spożycia), ptaki i gady (żywe), jajeczka jedwabników, jaja
do wylęgania, karmy i pasze, przynęty dla wędkarstwa (żywe), świeże
owoce, świeże warzywa, trzcina cukrowa, cukier buraczany, nasiona,
drzewa, trawy, trawniki, suszone kwiaty, nasiona, kwiaty, rośliny do‑
niczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych, białko do pasz dla zwierząt.
(111) 299603
(220) 2015 11 24
(210) 449613
(151) 2016 08 29
(441) 2016 02 29
(732) POLICHSHUK NADEZHDA CRISTELLE, Wrocław, PL.
(540) LASH WEEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, prepa‑
raty do demakijażu, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztucz‑
ne, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, kleje do mocowania sztucznych rzęs, tusze do rzęs,
mydła dezynfekujące, ołówki [kredki] kosmetyczne,, 21 przybory
kosmetyczne, szczoteczki do brwi, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie konkursów, [szkolenia], nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, instruktaże, kompu‑
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], nagrania dźwiękowe, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sprawdziany edukacyjne, sympozja, pisanie tekstów,
inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamo‑
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we, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia], organizowanie i obsługa zjazdów.

(111) 299604
(220) 2016 05 02
(210) 455911
(151) 2016 09 26
(441) 2016 06 06
(732) BUDZIK BOGUMIŁ, Kraków, PL.
(540) THE BRAND MACHINE
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, 42 projektowanie opa‑
kowań.
(111) 299605
(220) 2016 06 28
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) KAWA MARCIN, Kraków, PL. ;
(540) Czajka travel
(540)

(210) 458347

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.21, 03.07.24, 10.03.10
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży, akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe
autobusowe, wypożyczanie bagażniki dachowe, usługi butelkowani,
chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kore‑
spondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamó‑
wionych korespondencyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet,
dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie
dzwonów nurkowych, dystrybucja energii, fracht, fracht [przewóz to‑
warów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek poczto‑
wych, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazet, holowanie, informa‑
cja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców,
transport kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarcza‑
nie kwiatów, wypożyczanie lodówek, logistyka transportu, usługi ła‑
mania lodu, przechowywanie łodzi, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, magazynowanie elektronicznych nośników da‑
nych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, maklerstwo
okrętowe, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie
miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe], orga‑
nizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, usługi
osób towarzyszących podróżnym, pakowanie prezentów, pakowanie
produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, wynajmo‑
wanie miejsc na parkingi, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na po‑
dróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróż‑
nym, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii
samochodu [holowanie], pośrednictwo frachtowe, transport po‑
wietrzny, dystrybucja prądu elektrycznego, transport promowy, prze‑
chowywanie łodzi, transport przedmiotów wartościowych, transport
samochodami opancerzonymi przedmiotów wartościowych, przeno‑
szenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, dostarczanie przesy‑
łek, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
usługi ratownictwa, ratownictwo podwodne, ratownictwo podwod‑
ne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podróż, rezer‑
wacja transportu, rozładunek, transport poprzez rurociągi, transport
rzeczny, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, trans‑
port sanitarny, wypożyczanie skafandrów [ciężkie], składowanie, skła‑
dowanie towarów, spacerowe rejsy statkami, spedycja, transport stat‑
kami, ściąganie statków z mielizny, wynajmowanie statków, rejsy
statkami wycieczkowymi, ściąganie statków z mielizny, uruchamianie
śluz, uruchamianie śluz, usługi taksówek, dostarczanie towarów, skła‑
dowanie towarów, usługi tramwajów, usługi tramwajów, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
usługi nawigacji transportu, transport barkami, transport i składowa‑
nie odpadów, transport kolejowy, transport łodziami, statkami, trans‑
port mebli, transport morski, transport pasażerski, transport podróż‑
nych, transport przedmiotów wartościowych samochodami
opancerzonymi, transport rurociągami, transport rzeczny, transport
sanitarny, turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary],
usługi transportu barkami, dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę,
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organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wy‑
najmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypo‑
życzanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie kontenerów
magazynowych, wypożyczanie lodówek, wypożyczanie łodzi, stat‑
ków, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów wy‑
ścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie skafandrów dla
nurków, wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wago‑
nów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożycza‑
nie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie
satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków, zaopatrywanie
w wodę, zwiedzanie turystyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw‑
ka, działalność sportowa i kulturalna, wypożyczanie aparatów i sprzę‑
tu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek
objazdowych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, chrono‑
metria na imprezach sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji te‑
atralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodo‑
we [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o eduka‑
cji, edukacja [nauczanie], studia filmowe, wypożyczanie filmów kino‑
wych, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże,
gimnastyka [instruktaż], salony gier, usługi gier świadczone on-line,
gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o edu‑
kacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
instruktaże, tłumaczenie języka migowego, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], usługi kasyn [gry hazardowe], usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [poprawia‑
nie kondycji], usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygo‑
towanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów
[edukacyjna lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, pu‑
blikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypoży‑
czanie magnetowidów, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wysta‑
wy], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na ta‑
śmach 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, wypoży‑
czanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie odbior‑
ników radiowych i odbiorników telewizyjnych, prowadzenie ogro‑
dów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizo‑
wanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [rozrywka], orga‑
nizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi or‑
kiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
postsynchronizacja, pozowanie dla artystów, kształcenie praktyki
[pokazy], producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mi‑
krofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produk‑
cja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów ra‑
diowych i telewizyjnych, organizowanie prowadzenia 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, publiko‑
wanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], radiowe programy roz‑
rywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, roz‑
rywka [widowiska], użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salo‑
ny gier, 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, wynaj‑
mowanie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, organizo‑
wanie i prowadzenie sympozjów, szkoły z internatem, montaż taśm
wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, wypożyczanie taśm wi‑
deo, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie tekstów
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innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, tłu‑
maczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostęp‑
nianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków re‑
kreacji, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów
rozrywka], usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego
publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzy‑
ki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usłu‑
gi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obo‑
zów wakacyjnych [rozrywka], organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], wynajmowanie kortów tenisowych, wynaj‑
mowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, informa‑
cje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematogra‑
ficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wy‑
pożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypo‑
życzanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magne‑
towidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojaz‑
dów], wypożyczanie zabawek, organizacja wystaw związanych z kul‑
turą lub edukacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodo‑
we [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, tresura
zwierząt, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za‑
kwaterowanie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] za‑
kwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w pode‑
szłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie
[bufety], kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, pen‑
sjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza‑
sowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samo‑
obsługowe, stołówki, domy turystyczne, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urzą‑
dzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwate‑
rowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady], usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempin‑
gowych, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, hotele dla zwie‑
rząt, żłobki.		
(551)
wspólne prawo ochronne

(111) 299606
(220) 2017 01 31
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ZOOT a.s., Praga 5, CZ.
(540) ZOOT.
(540)

(210) 466950

(531) 24.17.02, 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki. torby podróżne, portmonetki wielofunkcyj‑
ne, parasole, plecaki, torby, torby na zakupy, etui na klucze, portfele
skórzane, walizki podróżne, teki, dyplomatki, walizki, walizki bizne‑
sowe, przeciwsłoneczne parasole, zestawy podróżne [wyroby skó‑
rzane], 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, podkoszulki, bielizna osobi‑
sta, rajstopy bez pięt, spodenki, eleganckie buty wyjściowe, szorty,
kapelusze, czapki [nakrycia głowy], halki [bielizna], kombinezony
[odzież], odzież gotowa, gorsety [bielizna damska], kostiumy, koszu‑
le, płaszcze kąpielowe, krawaty, maski na oczy do spania, okrycia [na‑
rzutki] nakładane na koszule nocne, obuwie plażowe, buty sporto‑
we, obuwie, odzież nieprzemakalna, stroje plażowe, odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, odzież, paski [odzież], pantofle bez napiętka,
fular [ozdobne krawaty], peleryny [płaszcze], kąpielówki, podwiązki,
poncza, skarpetki, rajstopy, pończochy, piżamy, rękawiczki, kurtki
[odzież], sandały, halki, półhalki, obuwie sportowe, podkoszulki spor‑
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towe, spódnice, bandany na szyję, szale, sukienka na szelkach do no‑
szenia na bluzkę, kamizelki, fartuchy [odzież], szmizetki, podomki
[szlafroki], berety, body [bielizna], mycki, piuski, botki, płaszcze, majt‑
ki, spodnie, poszetki, kołnierze, narzutki na ramiona [odzież], biusto‑
nosze, boa, buty sznurowane, opaski na głowę, garnitury, minispód‑
niczki, kostiumy kąpielowe, pulowery, długie luźne stroje, swetry,
paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, wyszu‑
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
badania rynku i badania marketingowe, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień zakupowych, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych onli‑
ne obejmujące odzież.

(111) 299607
(220) 2017 02 16
(210) 467686
(151) 2017 09 07
(441) 2017 05 22
(732) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) INTER LAND
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych
zawarte w klasie 1, przemysłowe środki chemiczne do mycia, czysz‑
czenia i konserwacji wszystkich części pojazdów mechanicznych,
2 środki ochronne dla samochodów, mianowicie środki ochronne
dla pojazdów mechanicznych farby i lakiery, 3 środki do czyszczenia,
polerowania i szorowania wszystkich części pojazdów mechanicz‑
nych, politury i żele do zabezpieczania karoserii mydła i szampony
samochodowe, płyny do spryskiwaczy, 4 przemysłowe oleje i smary
w szczególności oleje i smary silnikowe, 7 części zamienne do silni‑
ków, dźwigi, elektronarzędzia, filtry oleju, klucze: udarowe, zapad‑
kowe, zaciskające, maszynowe, nasadkowe, klucze o napędzie elek‑
trycznym, lutownice, narzędzia pneumatyczne, prasy, urządzenia
do spawania, 9 elektryczne części dla samochodów w tym: akumu‑
latory, alarmy, baterie, cewki, dzwonki, gniazda, kable: zapłonowe,
telefoniczne, światłowodowe, optyczne, taśmowe, koncentryczne,
telekomunikacyjne, pomiarowe, audio, elektroenergetyczne, elek‑
troniczne, elektryczne, połączeniowe, rozruchowe, startowe, urucha‑
miające, USB, kable elektryczne termoodporne, kable metalowe, ka‑
ble rozruchowe do akumulatorów, kable do transmisji danych, kable
rozruchowe do silników, kable elektryczne powlekane gumą, kable
koncentryczne zawierające filtry, kable i przewody elektryczne, ko‑
lektory, kondensatory, lampy elektronowe, lampy wyładowcze, ogni‑
wa, oporniki, płyty akumulatorowe, polarymetry, przekaźniki, prze‑
mienniki, przetwornice, przewodniki, przewody, regulatory światła,
styki, syreny, transformatory, tuleje złączowe, urządzenia do dozo‑
wania, urządzenia elektryczne do zapłonu, urządzenia pomiarowe,
wskaźniki, wtyczki i inne kontakty, wyłączniki, zamki, złącza, przy‑
rządy ratunkowe: gaśnice, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe
i siatki zabezpieczające przed wypadkami zawarte w klasie 9, trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, wskaźniki świetlne ostrzegawcze do po‑
jazdów i ich części, 12 części dla pojazdów służących do poruszania się
na lądzie, powietrzu, wodzie, 16 publikacje, druki, czasopisma, książ‑
ki, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych zwłasz‑
cza związane z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach
dla osób trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży samochodów,
części samochodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich
kanałach dystrybucji, pośrednictwo w kontaktach handlowych i go‑
spodarczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i wszystkich
części do pojazdów, usługi administrowania działalnością handlową,
usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządza‑
nia przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane z eko‑
nomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi do‑
radztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, analizy
i doradztwo organizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego i or‑
ganizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego
przetwarzania danych i numerów artykułów części samochodowych,
akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicznego,
usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie eksportu i im‑
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portu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi marketingowe do‑
tyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi pośrednic‑
twa w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samo‑
chodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi
reklamy, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym promocja
sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej, usłu‑
gi handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezaku‑
pów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu deta‑
licznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów sa‑
mochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone
przez Internet w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi han‑
dlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodo‑
wych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczo‑
ne przez Internet w odniesieniu do samochodów, części samocho‑
dowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkow‑
nikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia
użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie zestawiania róż‑
nych typów: samochodów, części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic‑
twem platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39 usługi w zakresie
dostarczania towarów, usługi holowania pojazdów, usługi informacji
o transporcie, usługi magazynowania i składowania, wynajmowa‑
nie powierzchni magazynowych, usługi pakowania towarów, usługi
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi sterowania
taborem pojazdów za pomocą elektronicznych urządzeń nawiga‑
cyjnych i lokalizacyjnych, usługi transportowe, usługi logistyczne
w zakresie magazynowania i w sektorze transportowym, usługi prze‑
wożenia ładunków, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów me‑
chanicznych, magazynowanie części, logistyka transportu.

(111) 299608
(220) 2017 02 17
(210) 467725
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) RZĄDEK KRZYSZTOF, Kraków, PL.
(540) PIZZA & BISTRO BZIK
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
żywności, napojów, potraw gotowych, w tym poprzez Internet,
usługi w zakresie sprzedaży receptur i przepisów kulinarnych, po‑
moc w zarządzaniu i prowadzeniu restauracji, barów, barów szybkiej
obsługi, kawiarni, kafeterii, usługi franchisingowe w zakresie zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, usługi doradztwa w zakładaniu i/lub pro‑
wadzeniu restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, barów
szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, 41 usługi organizacji kongresów,
konferencji i seminariów, wystaw artystycznych dla gości hotelo‑
wych, usługi dla gości w zakresie wypoczynku, rekreacji i rozrywki,
w tym sal bilardowych i kręgielni, usługi w zakresie prowadzenia
nocnych klubów, organizowanie bali, organizowanie i prowadzenie:
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, organi‑
zowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowa‑
nie spektakli i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez okolicznościowych, również z zapewnieniem oprawy mu‑
zycznej i występów artystycznych w tym: dyskoteki, wesela, chrzci‑
ny, posiedzenia, biesiady i bankiety, spotkania, prowadzenie w salo‑
nach, kasynach lub w innych punktach gier na pieniądze lub/i żetony,
w tym również gier na automatach do tego celu stworzonych, ob‑
sługa sal z zamontowanymi urządzeniami do gier na i/lub pieniądze
w tym z automatami do gier, organizacja kasyna i gier hazardowych,
43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów koktajlowych,
barów szybkiej obsługi (snack-barów), kawiarni i kafeterii, stołówek
i restauracji, moteli i hoteli, ośrodków sportowych i kempingowych,
pensjonatów, wynajmowanie sal na urządzanie imprez okoliczno‑
ściowych przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa (catering).
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(111) 299609
(220) 2017 03 31
(210) 469794
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) INVITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) MENU MOTTO
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu wy‑
staw, targów, imprez, pokazów o charakterze szkoleniowym, eduka‑
cyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, 43 usługi polegające na prowa‑
dzeniu restauracji, w tym restauracji hotelowej, kawiarni, baru, pubu,
catering, usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi
polegające na wynajmowaniu apartamentów na pobyt czasowy.
(111) 299610
(220) 2016 10 25
(210) 474036
(151) 2017 08 02
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz, PL.
(540) KROSS
(510), (511) 9 liczniki rowerowe, kaski rowerowe, okulary rowero‑
we, 11 oświetlenie rowerowe, 12 rowery i części rowerowe, w tym:
pompki, podpórki rowerowe, układ kierowniczy, ramy i haki do ram,
kosze rowerowe, pokrowce rowerowe, bagażniki rowerowe, błotniki,
foteliki rowerowe, ogumienie i koła, hamulce, pedały, łańcuchy, linki
przerzutek, dzwonki rowerowe, 21 bidony rowerowe, koszyki bido‑
nu, bukłaki rowerowe, 25 obuwie rowerowe.
(111) 299611
(220) 2015 06 03
(151) 2016 04 08
(441) 2015 09 14
(732) TRANSTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T TRANSTAX
(540)

(210) 443257
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atralne [produkcja], publikacje elektroniczne on-line książek i perio‑
dyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publi‑
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
realizacja spektakli, sprawdziany edukacyjne, szkoły z internatem,
tłumaczenie, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udo‑
stępnianie ośrodków rekreacji, usługi doradztwa zawodowego [po‑
rady w zakresie edukacji lub kształcenia], usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie kultury fi‑
zycznej, usługi wyższych uczelni [edukacja], wynajmowanie obiek‑
tów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie książek.

(111) 299613
(220) 2015 09 15
(210) 446976
(151) 2016 05 18
(441) 2015 12 21
(732) PIETRASZEK LUDWINA, Andrychów, PL.
(540) ELPIR
(510), (511) 35 sprzedaż dywanów, mebli, sprzedaż hurtowa elek‑
trycznych artykułów użytku domowego, artykułów gospodarstwa
domowego oraz sprzętu oświetleniowego, 37 wykonywanie instala‑
cji elektrycznych .
(111) 299614
(220) 2015 09 15
(151) 2016 05 18
(441) 2015 12 21
(732) PIETRASZEK LUDWINA, Andrychów, PL.
(540) Elpir
(540)

(210) 446977

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż dywanów, mebli, sprzedaż hurtowa elek‑
trycznych artykułów użytku domowego, artykułów gospodarstwa
domowego oraz sprzętu oświetleniowego, 37 wykonywanie instala‑
cji elektrycznych.
(111) 299615
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 07
(441) 2016 02 15
(732) CER MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CER MOTOR SINCE 1980
(540)

(210) 448920

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.01.08, 27.01.25,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi podatkowe, 36 usługi finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych.
(111) 299612
(220) 2015 07 13
(210) 444690
(151) 2016 05 04
(441) 2015 10 26
(732) COLLEGIUM DA VINCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) CDV COLLEGIUM DA VINCI
(510), (511) 41 chronometraż imprezy sportowe, Edukacja, eduka‑
cja [nauczanie], informacja o edukacji, informacja o imprezach roz‑
rywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], naucza‑
nie, nauczanie korespondencyjne, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie balów, organizowanie i obsłu‑
ga konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dzie‑
dziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, pi‑
sanie tekstów, innych niż reklamowe, poradnictwo zawodowe [pora‑
dy w zakresie edukacji lub kształcenia], produkcja filmów innych niż
reklamowych, prowadzenie studiów filmowych, przedstawienia te‑

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 15.07.09, 15.07.11, 19.19.99, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części silników spalinowych pojazdów lądowych.
(111) 299616
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 08
(441) 2016 02 15
(732) CER MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CI CAMSHAFT INTERNATIONAL
(540)

(210) 448921

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 części silników spalinowych pojazdów lądowych.
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(111) 299617
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 06
(441) 2016 02 15
(732) CER MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TS turbo TURBO SYSTEM
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 448922

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części silników spalinowych pojazdów lądowych.
(111) 299618
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 06
(441) 2016 02 15
(732) CER MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MVParts
(540)

(210) 448923
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(111) 299621
(220) 2016 01 29
(210) 451855
(151) 2016 12 20
(441) 2016 05 09
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) Poczuj w sobie moc
(510), (511) 3 płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze rozpusz‑
czalne paski do pielęgnacji jamy ustnej, nielecznicze rozpuszczalne
paski odświeżające oddech, nielecznicze środki odświeżające od‑
dech, 5 płyny lecznicze do płukania jamy ustnej, 21 nici dentystycz‑
ne, flossery dentystyczne, irygatory dentystyczne, wkłady wymienne
do flosserów dentystycznych i irygatorów dentystycznych.
(111) 299622
(220) 2016 02 29
(210) 452968
(151) 2016 12 19
(441) 2016 06 06
(732) DL INVEST GROUP XV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Delikatesy
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.03, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części silników spalinowych pojazdów lądowych.

Kolor znaku: brązowy, biały, fioletowy, beżowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy
(531) 26.01.18, 25.01.15
(510), (511) 35 usługi z zakresu gromadzenia na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni
albo korespondencyjnie poprzez zamówienia z katalogów względnie
z wykorzystaniem stron i poczty internetowej, jak warzywa i owoce,
mięso i wędliny, nabiał, mrożonki, artykuły sypkie, tłuszcze, sosy i przy‑
prawy, konserwy, słodycze, przekąski, kawa i herbata, pieczywo, napoje,
produkty bezglutenowe, żywność ekologiczna, wyroby tytoniowe i al‑
kohole, chemia gospodarcza, pokarm dla zwierząt, prasa.

(111) 299619
(220) 2015 11 05
(151) 2016 07 01
(441) 2016 02 15
(732) CER MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tractor pieces
(540)

(111) 299623
(220) 2016 04 08
(210) 454605
(151) 2017 02 28
(441) 2016 07 18
(732) ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka, PL.
(540) equiSport
(540)

(210) 448926

(531) 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 12 części silników spalinowych pojazdów lądowych.
(111) 299620
(220) 2015 11 13
(210) 449193
(151) 2016 07 19
(441) 2016 02 15
(732) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) autoprezent.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym samochodów, wypo‑
życzanie samochodów ciężarowych w tym furgonetek, 41 organizo‑
wanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych, usługi
związane z organizacją zawodów .

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjaz‑
dów.
(111) 299624
(220) 2016 07 26
(210) 459602
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 21
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.
(540) Lubne
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.04, 27.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, galarety
mięsne, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, kon‑
centraty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wą‑
troba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, 30 cheeseburgery,
mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, paszteciki,
przyprawy, sosy do sałatek, 35 prowadzenie usług w zakresie: agen‑
cji importowo-eksportowej, agencji informacji handlowej, agencji
reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlowych informacji i po‑
rad konsumentom, handlowych wycen, prezentowania produktów
mięsnych w mediach do celów promocji sprzedaży i reklamy, orga‑
nizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekla‑
my za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej i prasowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, prowadzenia sklepów detalicznych lub hurtowni za‑
pewniających wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich pro‑
duktów mięsnych, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warun‑
kach.

(111) 299625
(220) 2016 10 11
(210) 462548
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Śląskie Kamienice
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 05.01.16, 06.07.05, 06.07.06, 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12,
07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem miesz‑
kań, wynajem pomieszczeń biurowych, pośrednictwo w obrocie nie‑
ruchomościami.
(111) 299626
(220) 2016 10 11
(210) 462551
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Śląskie Kamienice
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnobrązowy, biały
(531) 05.01.16, 06.07.05, 06.07.06, 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12,
07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem miesz‑
kań, wynajem pomieszczeń biurowych, pośrednictwo w obrocie nie‑
ruchomościami.
(111) 299627
(220) 2016 11 02
(210) 463424
(151) 2017 05 22
(441) 2017 02 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLI METALOWYCH
MEDROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kobielice, PL.
(540) M MEDROS
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, kątowniki
stalowe metalowe, metalowe nóżki do mebli, pojemniki metalowe,
półki metalowe jako konstrukcje, profile metalowe, stojaki metalo‑
we, stoły warsztatowe metalowe, wyroby ze stali, 20 biurka i stoły,
drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przesuwne
do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwiczki do mebli, meble biuro‑
we metalowe, meble do wyposażenia sklepów, meble laboratoryjne
inne niż specjalnie przystosowane, meble metalowe, meble szkolne,
meble wykonane ze stali, metalowe drzwi do mebli, metalowe prze‑
gródki do półek jako części mebli, półki biblioteczne, półki maga‑
zynowe, półki metalowe, półki na książki, regały, regały metalowe,
regały składane, regały z metalu, stojaki do prezentacji materiałów
drukowanych, stojaki do wystawiania gazet, stoły, stoły metalowe,
stoły warsztatowe, szafki, szafki kartotekowe, szafki metalowe, szafki
na akta, szafki na klucze, szafki na ubrania, szafy narzędziowe, szu‑
flady, szuflady do mebli, szuflady metalowe jako części mebli, wózki
meblowe, zestawy mebli.

(111) 299628
(220) 2016 11 03
(210) 463468
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CICHOŃ BARTOSZ STOMATOLOGIA, Kraków, PL.
(540) Cichoń CENTRUM IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: ciemny granatowy, ciemny żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 5 materiały i środki stosowane w stomatologii i pro‑
tetyce w tym stomatologiczne środki profilaktyczne, stopy metali
do użytku stomatologicznego, kleje do użytku stomatologicznego
i dentystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicz‑
nego do wypełnień, cement stomatologiczny, leki do celów stoma‑
tologicznych, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz‑
nych, lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, materiały
porcelanowe do użytku w stomatologii, podkłady z metali do celów
stomatologicznych, środki znieczulające do celów stomatologicz‑
nych, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatolo‑
gicznych, materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatolo‑
gicznych, materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych,
alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, żywice
dentystyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 10 aparatura i in‑
strumenty stomatologiczne w tym implanty [protezy] do chirurgii
stomatologicznej, instrumenty do użytku w protetyce stomato‑
logicznej, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego,
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, sprzęt i in‑
strumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, części prote‑
tyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, igły
do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardza‑
nia materiałów stomatologicznych], tarcze ścierne i dyski ścierające
do zastosowań stomatologicznych, uchwyty mocujące do urządzeń
wiercących do zastosowań stomatologicznych, irygatory do jamy
ustnej do stosowania w stomatologii, przyrządy protetyczne do ce‑
lów dentystycznych, przyrządy endodontyczne, przyrządy orto‑
dontyczne, aparaty ortodontyczne, zamki ortodontyczne [aparaty
ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, implanty den‑
tystyczne, sztuczne implanty, sondy dentystyczne, lusterka denty‑
styczne, protezy dentystyczne, wiertła stomatologiczne, fotele sto‑
matologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, rękawice
do użytku stomatologicznego, inne wyżej nie wymienione urządze‑
nia i przyrządy dentystyczne, przyrządy tomograficzne do użytku
medycznego, skanery rentgenowskie do tomografii komputerowej,
urządzenia RTG do obrazowania stomatologicznego, 35 swiadcze‑
nie usług w zakresie dostarczania informacji dotyczących reklamy
i sprzedaży towarów i surowców stosowanych w stomatologii i ofert
usług stomatologicznych i protetycznych, usługi dla potrzeb osób
trzecich w dziedzinie administrowania działalnością gospodarczą
w usługach medycznych stomatologicznych i protetyki stomato‑
logicznej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania gabinetami

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

stomatologicznymi i laboratoriami protetyki stomatologicznej, ofe‑
rowanie i udostępnianie do nabycia preparatów dentystycznych
i kosmetycznych, zarządzanie gabinetami stomatologicznymi, zarzą‑
dzanie przedsięwzięciami handlowymi i gospodarczymi, usługi mar‑
ketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, 40 produkcja na zamówienie
protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, usługi technika den‑
tystycznego, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
sympozjów w zakresie stomatologii i protetyki, nauczanie pielęgna‑
cji stomatologicznej, usługi nauczania związane z branżą stomatolo‑
giczną, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii, 42 usługi laboratorium badań biologicznych, analizy
laboratoryjne, laboratoryjne usługi analityczne, usługi laboratoryj‑
ne w dziedzinie stomatologii i protetyki, testowanie kosmetyków,
44 usługi stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi me‑
dyczne, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, stoma‑
tologia z sedacją, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych,
doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi ortodontyczne, usługi analiz medycznych zwią‑
zane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
konsultacje dentystyczne, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosme‑
tyczne, chirurgia plastyczna.

(111) 299629
(220) 2016 11 03
(210) 463482
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) CICHOŃ BARTOSZ STOMATOLOGIA, Kraków, PL.
(540) METAMORFOZY UŚMIECHU
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej,
usługi medyczne, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatolo‑
giczna, stomatologia z sedacją, wypożyczanie instrumentów sto‑
matologicznych, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie
informacji na temat stomatologii, usługi ortodontyczne, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laborato‑
rium medyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowa‑
niem i leczeniem chorób, opieka medyczna i analizy związane z le‑
czeniem pacjenta, konsultacje dentystyczne, chirurgia kosmetyczna,
zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna.
(111) 299630
(220) 2016 11 03
(210) 463489
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE AUTO‑COM ALEKSANDER KOŚMIDER I PATRYK
ŁĄCZKA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz, PL.
(540) WTRYSKI24.COM
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, szary
(531) 29.01.13, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do czysz‑
czenia i odświeżania pojazdów samochodowych, nasączone ście‑
reczki do polerowania, 7 wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa,
wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze paliwa do silników, pneu‑
matyczne wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa
do silników spalinowych spalania wewnętrznego, części wtryskiwa‑
czy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamy, promocji, sprzedaży
towarów: środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do czyszcze‑
nia i odświeżania pojazdów samochodowych, nasączone ściereczki
do polerowania, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwa‑
cze do maszyn, wtryskiwacze paliwa do silników, pneumatyczne
wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników
spalinowych spalania wewnętrznego, części wtryskiwaczy paliwa
do silników pojazdów lądowych i wodnych, próbniki do wtryskiwa‑
czy diesla, wtryskiwacze do chromatografii cieczowej do celów na‑
ukowych, wycieraczki przednich świateł, wycieraczki do przednich
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szyb, wycieraczki przednie do samochodów, wycieraczki do lamp
przednich samochodu, wycieraczki do przednich szyb samocho‑
dów, wycieraczki do szyb przednich samochodów silnikowych, wy‑
cieraczki do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], odzież,
obuwie, nakrycia głowy, dywaniki podłogowe do pojazdów, dywa‑
niki podłogowe do samochodów, dywaniki i maty samochodowe,
rozprowadzanie gadżetów reklamowych: koszulki, kubki, długopi‑
sy, breloczki, 37 przegląd samochodów, smarowanie samochodów,
czyszczenie samochodów, polerowanie samochodów, malowanie
samochodów, naprawy samochodów, konserwacja samochodów,
odświeżanie lakieru samochodu, kompleksowe czyszczenie samo‑
chodów, smarowanie [olejenie] samochodów, instalowanie wypo‑
sażenia samochodowego, naprawa karoserii samochodowych, stro‑
jenie silników samochodowych, usługi stacji obsługi samochodów,
czyszczenie i mycie samochodów, naprawy i obsługa samochodów,
naprawy i konserwacja samochodów, naprawy lub konserwacja sa‑
mochodów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa samocho‑
dów na drodze, usługi wymiany szyb samochodowych, wulkanizacja
opon samochodowych [naprawa], usługi wymiany oleju samocho‑
dowego, wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, usługi
w zakresie odnawiania samochodów, malowanie ozdobnych pasków
na samochodach, renowacja sprzęgieł pneumatycznych dźwigów
samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów
samochodowych, instalacje wnętrz samochodowych na zamówie‑
nie, usługi wymiany przednich szyb samochodowych, renowacja
sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, renowacja ha‑
mulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, konserwacja lub
naprawa pojazdów samochodowych, usługi pomocy w przypadku
awarii samochodu [naprawa], instalacja sprzętu elektrycznego i elek‑
tronicznego w samochodach, usługi warsztatów samochodowych
w zakresie konserwacji pojazdów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, naprawa i wykańczanie
karoserii samochodowej dla osób trzecich, usługi w zakresie aplikacji
farby antykorozyjnej do podwozia samochodu, kontrola samocho‑
dów i ich części przed konserwacją i naprawą, udzielanie informa‑
cji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów,
usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego z dojazdem
do klienta.

(111) 299631
(220) 2016 11 03
(210) 463491
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) WOJCIECHOWSKI RAFAŁ, WOJCIECHOWSKI PIOTR,
MILITOWSKI KRZYSZTOF SIEJEJE RAFAŁ I PIOTR WOJCIECHOWSCY,
KRZYSZTOF MILITOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,
Piegonisko‑Pustkowie, PL.
(540) BiojeJe
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 30 wafle zbożowe w wersji ekologicznej.
(111) 299632
(220) 2016 11 03
(210) 463509
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) VENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łapino, PL.
(540) Venus HOTEL
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 01.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
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(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], orga‑
nizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
wypożyczanie książek, kultura fizyczna, wypożyczanie sprzętu spor‑
towego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organiza‑
cja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 43 hotele, biura [agen‑
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], restauracje, kawiarnie, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 44 łaźnie tureckie,
manicure, masaż, łaźnie publiczne, usługi saun, usługi solariów.

(111) 299633
(220) 2016 11 04
(151) 2017 05 23
(441) 2017 01 23
(732) PRO FAMILIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Trattoria da Antonio
(540)

Nr 12/2017

tów magazynowych, świadczenie usług magazynowania i udostęp‑
nianie obiektów, 41 usługi rezerwacji i sprzedaży biletów na imprezy,
koncerty, spektakle, wydarzenia rozrywkowe, sportowe, kulturalne,
kinematograficzne, na występy muzyczne, taneczne, teatralne.

(111) 299635
(220) 2016 11 15
(210) 463914
(151) 2017 05 12
(441) 2017 01 16
(732) DŁUGOŁĘSKI BARTOSZ MASTER PARKIET POD KLUCZ,
Warszawa, PL.
(540) MP MASTER PARKIET
(540)

(210) 463556

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, ste‑
ki, mięsa grillowane, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne lub z przewagą mleka, kefir, jogurt, napoje
jogurtowe, bita śmietana, ser, wędliny, kiełbasy, flaki, pasztety, kro‑
kiety, kiełbaski w cieście, sałatki warzywne, sałatki owocowe, zupy,
buliony, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, galaretki
jadalne, galarety mięsne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy
rybne, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produk‑
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, me‑
lasa, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, przyprawy, lód, czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, napo‑
je na bazie herbaty, kasze spożywcze, kukurydza prażona, prepara‑
ty zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie
mąki, kanapki, bułki, ciasta, ciasta mączne, makarony spożywcze,
chipsy (produkty zbożowe), pizze, spaghetti, kluski, placki, produk‑
ty żywnościowe ze skrobi, muesli, pierogi, pierożki ravioli, paszteci‑
ki, mięso zapiekane w cieście, sajgonki, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, tabule, chipsy tako, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku,
itp., tarty z owocami, sushi, kapary, przyprawy, cukier, sól, musztarda,
sosy, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy do polewania deserów, gala‑
retki owocowe, lody spożywcze, 43 usługi w zakresie barów, barów
szybkiej obsługi, restauracji, kawiarni, przygotowania dań w postaci
żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawy, cateringu.
(111) 299634
(220) 2016 11 10
(210) 463780
(151) 2017 04 24
(441) 2017 01 02
(732) LEONHARD JOLANTA TICKETLINE, Pyskowice, PL.
(540) TICKETLINE24
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny, czarny
(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 39 doradztwo, organizacja, rezerwacja w zakresie po‑
dróży służbowych i indywidualnych, rezerwacja i sprzedaż biletów
w transporcie lotniczym, morskim, lądowym i kolejowym, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży linia‑
mi lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, rezerwacja miejsc
na wycieczki, zwiedzanie turystyczne, informacja i usługi pośrednic‑
twa w zakresie transportu samochodowego, wynajem samochodów
i innych środków transportu, wynajem parkingów, wynajem miejsc ga‑
rażowych, magazynowanie i składowanie towarów, wynajem obiek‑

Kolor znaku: granatowy, biały, szary, pomarańczowy, jasnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, for‑
mularze [blankiety, druki], papier do pisania [listowy], ulotki, 19 ele‑
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, parkiety, podłogi
niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, deski podłogowe, deski
podłogowe [drewniane], listwy niemetalowe, 35 fakturowanie, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna.
(111) 299636
(220) 2016 11 16
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 02
(732) ZAKRZEWSKI PIOTR PROGRESS, Gdynia, PL.
(540) PROGRESS GPS
(540)

(210) 463941

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu do transmisji infor‑
macji, 39 śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [in‑
formacja o transporcie], usługi planowania tras, określanie trasy pojaz‑
dów za pomocą komputera w sieciach danych, udzielanie wskazówek
o trasie dojazdu do celów podróży, 45 usługi monitoringu, tropienie
kradzionych pojazdów, wypożyczanie urządzeń alarmowych.
(111) 299637
(220) 2016 11 16
(210) 463947
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) CEWIK CENTRALNA EWIDENCJA WYPADKÓW I KOLIZJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CEWIK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne w zakresie rejestracji wypadków i kolizji.
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(111) 299638
(220) 2016 11 16
(210) 463949
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) LOG MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) LOG MAG
(510), (511) 39 logistyka transportu, przewożenie, przewożenie i do‑
starczanie towarów, przewóz ładunków, przewóz towarów, spedycja,
spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport, trans‑
port autobusowy, transport bagażu podróżnego, transport drogowy,
transport przedmiotów wartościowych, usługi międzynarodowego
transportu towarów, usługi przewozu, usługi przewozu drogowego
kontenerów.
(111) 299639
(220) 2016 11 17
(210) 463997
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 09
(732) WOLIŃSKA JOANNA PHARMA, Bydgoszcz, PL.
(540) APTEKA DLA SERCA Rok założenia 2014
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 44 porady
w zakresie farmakologii.
(111) 299640
(220) 2016 11 17
(210) 464001
(151) 2017 04 28
(441) 2017 01 09
(732) WOLIŃSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO ELTAX,
Bydgoszcz, PL.
(540) ELTAX Rok. zał. 1981
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne, złącza i złączki elektryczne,
instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, pulpity, sza‑
fy, tablice i rozgałęźniki dla celów elektrycznych i elektroenerge‑
tycznych, skrzynki złączowe dla celów elektrycznych i elektroener‑
getycznych, 36 prowadzenie agencji pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, finansowe wyceny nie‑
ruchomości, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie
powierzchni mieszkalnych, biurowych, sklepowych i usługowych
oraz zarządzanie nimi, doradztwo dotyczące obrotu nieruchomo‑
ściami, dzierżawa nieruchomości, 37 wykonywanie, instalowanie
i naprawa instalacji elektrycznych, sieci elektroenergetycznych
oraz rozdzielnic elektrycznych i elektroenergetycznych, budowa
przepustów kanalizacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektroenergetycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elek‑
trycznych i energetycznych, w tym: linii energetycznych niskiego
napięcia, średniego napięcia, linii kablowych niskiego napięcia,
instalacji elektrycznych, stacji transformatorowych, instalacji od‑
gromowych, sygnalizacji świetlnych, instalacje telekomunikacyjne,
w tym: kable doziemne, instalacje abonenckie i sieci telekomunika‑
cyjne wewnątrz oraz zewnątrz obiektów, nadzór robót elektrycz‑
nych i elektroenergetycznych, pomiary elektryczne, regeneracja
silników zużytych lub częściowo uszkodzonych, remonty maszyn
elektrycznych.
(111) 299641
(220) 2016 11 22
(210) 464235
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) SENDALSKA GRAŻYNA PENSJONAT KOCIUŚ, Rewal, PL.
(540) Kociuś

4569

(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej-zarządzanie hotelami, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi hotelowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem-domy turystyczne, motele, kafeteria, usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na po‑
byt czasowy.
(111) 299642
(220) 2016 11 24
(210) 464311
(151) 2017 04 19
(441) 2017 01 02
(732) KRAWCZYK BARTOSZ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) ribbley
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty kredyto‑
we, torby i portfele skórzane.
(111) 299643
(220) 2016 11 24
(210) 464333
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, Warszawa, PL.
(540) HL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem po‑
mieszczeń biurowych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją,
czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w ośrodkach wy‑
poczynkowych, hotelach, usługi gastronomiczne związane z po‑
dawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach, restauracjach,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów
na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 usługi w zakresie fi‑
zjoterapii w tym masażu leczniczego.
(111) 299644
(220) 2016 11 25
(210) 464402
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) 4ASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) e-Instytucja.pl
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, brązowy
(531) 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.14

4570
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 35 reklama, zarządza‑
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlo‑
wej, prace biurowe, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 299645
(220) 2016 11 25
(210) 464418
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) KRYNICKA GBYLIK MAŁGORZATA, Częstochowa, PL.
(540) GET2 ORIGINAL AUTO PARTS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01
(510), (511) 12 części układu zasilania paliwem, części układu zasila‑
nia powietrzem, części układu hamulcowego, części układu kierow‑
niczego, części układu hydraulicznego, części układu elektrycznego,
części układu zawieszenia, części układu chłodzenia, części układu
czyszczenia szyb, części układu napędowego, części układu tworze‑
nia mieszanki paliwowej, elementy karoserii.
(111) 299646
(220) 2016 11 28
(210) 464437
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) DRAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) IMRO
(510), (511) 9 dyski komputerowe, dyski obliczeniowe, dyski optycz‑
ne, dyski twarde, karty pamięci SD, karty pamięciowe, karty rozsze‑
rzenia pamięci, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
pamięć USB [pendrive], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej:
dysków komputerowych, dysków obliczeniowych, dysków optycz‑
nych, dysków twardych, kart pamięci SD, kart pamięciowych, kart
rozszerzenia pamięci, pamięci komputerowych, pamięci zewnętrz‑
nych USB, pamięci USB [pendrive], usługi sprzedaży online: dysków
komputerowych, dysków obliczeniowych, dysków optycznych, dys‑
ków twardych, kart pamięci SD, kart pamięciowych, kart rozszerze‑
nia pamięci, pamięci komputerowych, pamięci zewnętrznych USB,
pamięci USB [pendrive].
(111) 299647
(220) 2016 11 28
(210) 464464
(151) 2017 04 27
(441) 2017 01 09
(732) ALKARO TEAM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) ALKARO TEAM LOGISTICS
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, odbiór, trans‑
port i dostawa towarów, spedycja towarów drogą lądową, transport
i składowanie, usługi transportowe.
(111) 299648
(220) 2016 11 28
(210) 464468
(151) 2017 04 25
(441) 2017 01 02
(732) PRISHA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540) PRISHA
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi agencji im‑
portowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji
eksportowo-importowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z zestawami pościelowymi, usługi sprzedaży deta‑
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licznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami pościelowymi.

(111) 299649
(220) 2016 11 30
(210) 464588
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) ASGAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska, PL.
(540) mokito
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych rzeczy
z branży towarów kosmetycznych, z branży biżuteryjnej, z branży
odzieżowej, galanterii skórzanej, akcesoriów i dodatków ubranio‑
wych pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać
się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elek‑
tronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(111) 299650
(220) 2016 12 07
(210) 464858
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) KOZŁOWSKA-LASKOWSKA AGNIESZKA, LASKOWSKI
ARKADIUSZ OMNIBUS SPRZĘT MEDYCZNY SPÓŁKA CYWILNA,
Kwidzyn, PL.
(540) InSense Intelligent Sense of Medical Technology
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo
do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [tera‑
peutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych służą‑
ce do treningu fizycznego [do celów medycznych], aspiratory ultradź‑
więkowe do separacji części tkanki miękkiej, elektrody do przezskórnej
elektrycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki grzewcze
do użytku medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medyczne‑
go, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku
medycznego, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, ma‑
szyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, pasy do celów
medycznych, elektryczne, podgrzewane podkłady, elektryczne,
do celów leczniczych, poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów
medycznych, poduszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne,
do celów medycznych, promienniki podczerwieni do celów terapeu‑
tycznych, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przezskórne
elektryczne stymulatory nerwów, przyrządy do ćwiczeń [ekspandery]
do leczenia medycznego, przyrządy do masażu, przyrządy do prze‑
zskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, przyrządy do terapii cie‑
płem, przyrządy do terapii oddechowej, przyrządy elektroterapeu‑
tyczne do kuracji odchudzających, przyrządy kręgarskie, stymulatory
nerwów i mięśni, terapeutyczne klipsy na nos zapobiegające chrapa‑
niu, ultrafioletowe (lampy-) do celów medycznych, urządzenia do ćwi‑
czeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych, do użytku medycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycz‑
nych do celów leczniczych, urządzenia do ćwiczeń oddechowych,
urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku medycz‑
nego, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, urzą‑
dzenia do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym,
urządzenia do elektrycznej stymulacji grup mięśni, urządzenia
do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu
cieplnego, urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządze‑
nia do leczniczej stymulacji mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia
do płukania do celów leczniczych, urządzenia do symulacji ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego
wzmacniania ciała, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała,
urządzenia do terapii cieplnych, urządzenia do terapii cieplnej, urzą‑
dzenia do terapii prądem o niskiej częstotliwości, urządzenia do użyt‑
ku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, urządzenia do wzmac‑
niania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia
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i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia medyczne
do wzmacniania mięśni przepony miednicy, urządzenia terapeutycz‑
ne z gorącym powietrzem, urządzenia terapeutyczne dla dzieci z au‑
tyzmem, urządzenia treningowe sterowane komputerowo do użytku
terapeutycznego, ustniki terapeutyczne zapobiegające chrapaniu,
wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, aparaty do ma‑
sażu wibracyjnego, elektryczne aparaty do masażu do użytku domo‑
wego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne przyrządy
do masażu, elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego,
fotele do masażu, fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami
do masażu, łóżka do masażu do celów medycznych, masażery do gło‑
wy, masażery do głowy na baterie, maty do masażu w kąpieli z pianą,
nieelektryczne urządzenia do masażu, podkładki do masażu termicz‑
nego, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy do masażu ręcz‑
nego, przyrządy do masowania dziąseł, rękawice do masażu, rękawice
z włosia końskiego do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządze‑
nia do masażu [do celów medycznych], urządzenia do masażu, elek‑
tryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu generujące wibra‑
cje, urządzenia do masażu pleców, urządzenia do masażu stóp,
urządzenia do masażu szyi, urządzenia do masowania stóp, urządze‑
nia lecznicze posiadające elementy masujące, urządzenia masujące
do użytku osobistego, sprzęt do stymulacji elektronicznej do fizjote‑
rapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, lak‑
tatory, laktatory dla matek karmiących, urządzenia do odciągania
mleka z piersi, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analiz do celów
medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura do badań gene‑
tycznych do celów medycznych, aparatura do monitorowania znie‑
czulenia ogólnego, aparatura elektroniczna do użytku medycznego,
aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów medycz‑
nych, aparatura oddechowa do znieczulenia ogólnego, aparatura ska‑
nująca do celów medycznych, aparaty do analizy zawartości alkoholu
w wydzielinie układu oddechowego [do celów medycznych], aparaty
do badania poziomu cukru we krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tęt‑
niczego krwi, bronchoskopy, bronchoskopy elastyczne bronchosko‑
py sztywne butelki do żywienia pozajelitowego chromatografy
do użytku medycznego, ciśnieniomierze, ciśnieniomierze do użytku
medycznego, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia
krwi [sfigmomanometry], czujniki do użytku medycznego w diagno‑
styce, czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów
życiowych u pacjentów, czujniki temperatury do użytku medyczne‑
go, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki ultradźwiękowe
do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycznych, de‑
tektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe
do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe
do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia pomiarowe
do użytku medycznego, elektrody do badań do użytku medycznego,
elektrody sercowe, elektrody tlenowe do użytku medycznego, elek‑
troencefalografy, elektrofizjologiczne cewniki diagnostyczne, elek‑
trokardiografy, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, elektro‑
medyczne przyrządy diagnostyczne, elektroniczna aparatura
monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne aparaty do po‑
miaru ciśnienia tętniczego krwi [do użytku medycznego], elektronicz‑
ne liczniki kropel do użytku medycznego, elektroniczne monitory
pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy do po‑
miaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektroniczne
przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medyczne‑
go], elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne przyrządy re‑
jestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], elektro‑
niczne przyrządy rejestrujące poziom dwutlenku węgla do celów
medycznych, elektroniczne pulsometry [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego], elektro‑
niczne rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], elektronicz‑
ne rejestratory temperatury do użytku medycznego, elektroniczne
rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektro‑
niczne urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urządzenia
monitorujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, elek‑
troniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycz‑
nego, fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego,
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów
reprodukcyjnych, goniometry do użytku chirurgicznego, goniometry
do użytku ortopedycznego, instrumenty światłowodowe do celów
medycznych, lampy do badań lekarskich, lampy chirurgiczne, laparo‑
skopy medyczne i chirurgiczne, laryngoskopy, liczniki pulsu [aparatu‑
ra medyczna], lusterka do celów badań medycznych, medyczne prze‑
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tworniki ciśnienia tętna, medyczne przyrządy diagnostyczne,
medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, medyczne
urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, mierniki do mierze‑
nia ciśnienia krwi, młotki neurologiczne do celów diagnostycznych,
monitory elektrokardiograficzne, monitory pracy serca, monitory
pracy serca do noszenia podczas wykonywania ćwiczeń, monitory
tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej, optyczne przyrządy
do pomiaru temperatury do badań medycznych, otoskopy, oftalmo‑
skopy, okulistyczne przyrządy diagnostyczne, przenośne przyrządy
do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu tlenu w mie‑
szaninach gazowych, przyrządy analityczne do celów medycznych,
przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego, przyrządy dia‑
gnostyczne do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne krąże‑
niowo-oddechowe, przyrządy do badań medycznych, przyrządy
do badania termoczułe do użytku medycznego, przyrządy do analizy
medycznej, przyrządy do celów medycznych do analizy, przyrządy
do koagulacji, przyrządy do leczenia falami elektromagnetycznymi,
przyrządy do mierzenia przystosowane do użytku medycznego,
przyrządy do monitorowania pacjentów, przyrządy do pomiaru ci‑
śnienia krwi, przyrządy do pomiaru impulsów do użytku medyczne‑
go, przyrządy do pomiaru temperatury do użytku medycznego, przy‑
rządy do rozdzielania do użytku medycznego, przyrządy
elektrokardiograficzne, przyrządy elektryczne do użytku medyczne‑
go w diagnostyce krwi, przyrządy fotometryczne do użytku medycz‑
nego, przyrządy kardiograficzne, przyrządy medyczne do odczyty‑
wania danych fizjologicznych, przyrządy medyczne do rejestrowania
danych fizjologicznych, przyrządy medyczne do rejestracji czynności
serca, przyrządy optyczne do endoskopii, przyrządy termograficzne
do celów medycznych, przyrządy tomograficzne do użytku medycz‑
nego, przyrządy wykrywające do celów medycznych, przyrządy wy‑
krywające do użytku weterynaryjnego, pulsoksymetry, pulsometry,
pulsomierze do celów medycznych, rejestratory elektrokardiograficz‑
ne, rejestratory tętna, sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące,
sfigmomanometry, spirometry [aparatura medyczna], spirometry
bodźcowe do użytku medycznego, spirometry do badania czynności
płuc, stetoskopy, stetoskopy medyczne, światłowodowe sondy do ba‑
dania temperatury do użytku w diagnostyce medycznej, termometry
cyfrowe do celów medycznych, termometry do celów medycznych,
termometry do użytku medycznego, termometry elektroniczne
do użytku medycznego, termometry na podczerwień do celów me‑
dycznych, termometry rtęciowe do użytku medycznego, tętnicze ci‑
śnienie krwi (aparaty do mierzenia-), tonometry do mierzenia ciśnie‑
nia [do celów medycznych], tonometry, ultradźwiękowe medyczne
urządzenia diagnostyczne, ultradźwiękowe mierniki przepływu krwi,
ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, ul‑
tradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryjnego,
ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku chirurgicznego,
ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do użytku medycznego,
urządzenia do analizy krwi, urządzenia do analizy krwi [do celów me‑
dycznych], urządzenia do analizy mierzonych sygnałów fizycznych,
urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach immuno‑
logicznych [medyczne], urządzenia do badań krwi [do celów medycz‑
nych], urządzenia do badania ciśnienia krwi, urządzenia do badania
oczu, urządzenia do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia
do badania reagujące na zmiany temperatury do użytku medyczne‑
go, urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych,
urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia
do diagnozowania chorób mózgowo-naczyniowych, urządzenia
do diagnozowania chorób zapalnych, urządzenia do dializowania
do użytku weterynaryjnego, urządzenia do mierzenia poziomu cukru
we krwi, urządzenia do mierzenia tętna, urządzenia do monitorowa‑
nia tlenu do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania elek‑
trokardiograficznego, urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi,
urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urzą‑
dzenia do monitorowania krwi [do celów medycznych], urządzenia
do monitorowania dwutlenku węgla do użytku w mierzeniu poziomu
dwutlenku węgla u pacjentów, urządzenia do monitorowania znaków
życia, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urzą‑
dzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego,
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania
pracy serca płodu, urządzenia do określania przepływu krwi, urządze‑
nia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia do pomiaru funk‑
cjonowania płuc, urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glu‑
kometry), urządzenia do pomiaru tętna, urządzenia do pomiaru
uderzeń serca, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycz‑
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nych do celów medycznych, urządzenia do stymulacji nerwów, urzą‑
dzenia do wykrywania temperatury do użytku medycznego, urządze‑
nia elektrokardiograficzne, urządzenia elektromedyczne, urządzenia
endoskopowe, urządzenia hemostatyczne, urządzenia kontrolujące
arytmię serca, urządzenia medyczne do mierzenia poziomu glukozy
we krwi, urządzenia medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi,
urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, urządzenia medyczne
do użytku w laparoskopii, urządzenia medyczne do wykonywania
dwutlenku węgla w drogach oddechowych, urządzenia monitorujące
oddychanie, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku me‑
dycznego, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], urządzenia
monitorujące pracę serca, urządzenia monitorujące temperaturę
do użytku medycznego, urządzenia telemetryczne do celów medycz‑
nych, urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w diagno‑
styce, urządzenie do badania działania płuc do użytku medycznego,
wewnątrznaczyniowe systemy do monitorowania poziomu gazów
we krwi, wężyki do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, wide‑
odetektory elektrokardiogramowe, wskaźniki dwutlenku węgla
do użytku medycznego, wskaźniki temperatury skóry do użytku me‑
dycznego, elektryczne sprężarki powietrza do użytku chirurgicznego,
elektryczne urządzenia do przeprowadzania operacji na kościach,
kompresory do celów medycznych [leczenie], kompresory [chirurgia],
pneumatyczne przyrządy medyczne, inhalatory, inhalatory medycz‑
ne, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycz‑
nego, inhalatory do odparowywania substancji paramedycznych, in‑
halatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, inhalatory tlenowe do ce‑
lów terapeutycznych, inhalatory na substancje znieczulające [sprze‑
dawane puste], inhalatory do celów medycznych [sprzedawane pu‑
ste], inhalatory tlenowe do celów medycznych, sprzedawane puste,
aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna
wspomagająca oddychanie, aplikatory do leków, aplikatory do prepa‑
ratów farmaceutycznych, aspiratory do nosa, atomizery do celów me‑
dycznych, butelki do zasysania do użytku medycznego, dreny do ssa‑
ka do celów medycznych, dreny do celów medycznych,
elektrokardiografy do celów weterynaryjnych, elektromagnetyczne
urządzenia lecznicze o wysokiej częstotliwości, elektromedyczne
przyrządy do kuracji ujędrniających, elektroniczne stymulatory mię‑
śni do celów medycznych, elektroniczne stymulatory nerwów do ce‑
lów medycznych, elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku me‑
dycznego, elektryczne rozpylacze do podawania inhalacji parowych,
irygatory do nosa, lampy do celów medycznych, lampy do użytku
z przyrządami medycznymi, lampy na podczerwień do celów leczni‑
czych, lampy na podczerwień do celów medycznych, lampy słonecz‑
ne do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycz‑
nych, medyczne przyrządy terapeutyczne, nebulizatory, nebulizatory
do celów medycznych, nebulizatory do terapii oddechową, nebuliza‑
tory przenośne do celów medycznych, odparowywacze stosowane
w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, odsysające zesta‑
wy drenażowe do użytku medycznego, poduszki podgrzewane, nie‑
elektryczne, do celów medycznych, poduszki podgrzewane [pod‑
kładki] do celów medycznych, pojemniki do aplikowania leków,
pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu mięśni, przyrządy
medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy medyczne
do zastosowania na ciałach zwierząt, rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, rozpylacze do celów leczniczych [ręczne], rozpylacze
do celów medycznych, rozpylacze elektryczne do celów medycznych,
rozpylacze [obsługiwane ręcznie] do użytku medycznego, sprzęt
do terapii ultradźwiękami, urządzenia do diagnostyki, badania i kon‑
troli, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia
do łagodzenia chorób płuc, urządzenia do łagodzenia schorzeń płuc,
urządzenia do leczenia chorób płuc, urządzenia do leczenia trudno‑
ści związanych z oddychaniem, urządzenia do podawania farmaceu‑
tyków, urządzenia do podawania lekarstw poprzez inhalację, urzą‑
dzenia do podawania leków, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań
medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i in‑
strumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego, urządzenia me‑
dyczne do ćwiczenia technik oddychania, urządzenia medyczne
do diagnozowania potencjalnego zawału serca, urządzenia medycz‑
ne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urzą‑
dzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycz‑
nych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów
farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia na podczerwień
do celów medycznych, urządzenia na podczerwień do celów leczni‑
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czych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran,
urządzenia nawilżające do użytku medycznego, urządzenia odsysają‑
ce do użytku medycznego, zestawy do irygacji.

(111) 299651
(220) 2016 12 07
(210) 464890
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) KOZŁOWSKA-LASKOWSKA AGNIESZKA, LASKOWSKI
ARKADIUSZ OMNIBUS SPRZĘT MEDYCZNY SPÓŁKA CYWILNA,
Kwidzyn, PL.
(540) InSense
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo
do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [tera‑
peutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych słu‑
żące do treningu fizycznego [do celów medycznych], aspiratory ultra‑
dźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, elektrody
do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, elektryczne po‑
duszki grzewcze do użytku medycznego, lampy do nagrzewania
do użytku medycznego, lampy emitujące słoneczne promienie ultra‑
fioletowe do użytku medycznego, maszyny do ćwiczeń do celów te‑
rapeutycznych, maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycz‑
nych, pasy do celów medycznych, elektryczne, podgrzewane
podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, poduszki podgrzewa‑
ne, elektryczne, do celów medycznych, poduszki podgrzewane [pod‑
kładki], nieelektryczne, do celów medycznych, promienniki podczer‑
wieni do celów terapeutycznych, przezskórne elektryczne
stymulatory mięśni, przezskórne elektryczne stymulatory nerwów,
przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia medycznego, przy‑
rządy do masażu, przyrządy do przezskórnej elektrycznej stymulacji
nerwów, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy do terapii oddecho‑
wej, przyrządy elektroterapeutyczne do kuracji odchudzających,
przyrządy kręgarskie, stymulatory nerwów i mięśni, terapeutyczne
klipsy na nos zapobiegające chrapaniu, ultrafioletowe (lampy-) do ce‑
lów medycznych, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabi‑
litacyjnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medyczne‑
go, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych,
urządzenia do ćwiczeń oddechowych, urządzenia do ćwiczeń siło‑
wych przystosowane do użytku medycznego, urządzenia do ćwicze‑
nia rąk do użytku terapeutycznego, urządzenia do elektrostymulacji
do użytku w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej
stymulacji grup mięśni, urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni,
urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia do leczni‑
czego wzmacniania mięśni, urządzenia do leczniczej stymulacji mię‑
śni, urządzenia do masażu, urządzenia do płukania do celów leczni‑
czych, urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała,
urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, urządzenia do terapii
cieplnych, urządzenia do terapii cieplnej, urządzenia do terapii prą‑
dem o niskiej częstotliwości, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mię‑
śni do celów medycznych, urządzenia do wzmacniania mięśni
do użytku w rehabilitacji medycznej, urządzenia i przyrządy do fizjo‑
terapii i rehabilitacji, urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni
przepony miednicy, urządzenia terapeutyczne z gorącym powie‑
trzem, urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, urządzenia
treningowe sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego,
ustniki terapeutyczne zapobiegające chrapaniu, wibratory na gorące
powietrze do celów medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne
masażery kosmetyczne, elektryczne przyrządy do masażu, elektrycz‑
ne urządzenia do masażu do użytku osobistego, fotele do masażu,
fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, łóżka
do masażu do celów medycznych, masażery do głowy, masażery
do głowy na baterie, maty do masażu w kąpieli z pianą, nieelektrycz‑
ne urządzenia do masażu, podkładki do masażu termicznego, przy‑
rządy do masażu estetycznego, przyrządy do masażu ręcznego, przy‑
rządy do masowania dziąseł, rękawice do masażu, rękawice z włosia
końskiego do masażu, urządzenia do masażu ciała, urządzenia
do masażu [do celów medycznych], urządzenia do masażu, elektrycz‑
ne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu generujące wibracje,
urządzenia do masażu pleców, urządzenia do masażu stóp, urządze‑
nia do masażu szyi, urządzenia do masowania stóp, urządzenia lecz‑
nicze posiadające elementy masujące, urządzenia masujące do użyt‑
ku osobistego, sprzęt do stymulacji elektronicznej do fizjoterapii,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, laktatory,
laktatory dla matek karmiących, urządzenia do odciągania mleka
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z piersi, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura dia‑
gnostyczna do celów medycznych, aparatura do analiz do celów me‑
dycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura do badań genetycz‑
nych do celów medycznych, aparatura do monitorowania
znieczulenia ogólnego, aparatura elektroniczna do użytku medycz‑
nego, aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów me‑
dycznych, aparatura oddechowa do znieczulenia ogólnego, aparatu‑
ra skanująca do celów medycznych, aparaty do analizy zawartości
alkoholu w wydzielinie układu oddechowego [do celów medycz‑
nych], aparaty do badania poziomu cukru we krwi, aparaty do pomia‑
ru ciśnienia tętniczego krwi, bronchoskopy, bronchoskopy elastyczne
bronchoskopy sztywne butelki do żywienia pozajelitowego chroma‑
tografy do użytku medycznego, ciśnieniomierze, ciśnieniomierze
do użytku medycznego, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia
ciśnienia krwi [sfigmomanometry], czujniki do użytku medycznego
w diagnostyce, czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu pa‑
rametrów życiowych u pacjentów, czujniki temperatury do użytku
medycznego, czujniki tlenu do użytku medycznego, czujniki ultradź‑
więkowe do użytku medycznego, detektory do zastosowań medycz‑
nych, detektory tętna płodu, diagnostyczne przyrządy ultradźwięko‑
we do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia
ultradźwiękowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia
pomiarowe do użytku medycznego, elektrody do badań do użytku
medycznego, elektrody sercowe, elektrody tlenowe do użytku me‑
dycznego, elektroencefalografy, elektrofizjologiczne cewniki diagno‑
styczne, elektrokardiografy, elektromagnetyczne urządzenia me‑
dyczne, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, elektroniczna
aparatura monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne apa‑
raty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi [do użytku medycznego],
elektroniczne liczniki kropel do użytku medycznego, elektroniczne
monitory pracy serca [do użytku medycznego], elektroniczne przy‑
rządy do pomiaru nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego],
elektroniczne przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użyt‑
ku medycznego], elektroniczne przyrządy medyczne, elektroniczne
przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medyczne‑
go], elektroniczne przyrządy rejestrujące poziom dwutlenku węgla
do celów medycznych, elektroniczne pulsometry [do użytku medycz‑
nego], elektroniczne rejestratory tętna [do użytku medycznego],
elektroniczne rejestratory pracy serca [do użytku medycznego], elek‑
troniczne rejestratory temperatury do użytku medycznego, elektro‑
niczne rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego],
elektroniczne urządzenia do celów medycznych, elektroniczne urzą‑
dzenia monitorujące poziom dwutlenku węgla do celów medycz‑
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę do użytku
medycznego, fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku me‑
dycznego, ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobie‑
cych organów reprodukcyjnych, goniometry do użytku chirurgiczne‑
go, goniometry do użytku ortopedycznego, instrumenty
światłowodowe do celów medycznych, lampy do badań lekarskich,
lampy chirurgiczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, laryngo‑
skopy, liczniki pulsu [aparatura medyczna], lusterka do celów badań
medycznych, medyczne przetworniki ciśnienia tętna, medyczne
przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia analityczne do ce‑
lów medycznych, medyczne urządzenia diagnostyczne do celów me‑
dycznych, mierniki do mierzenia ciśnienia krwi, młotki neurologiczne
do celów diagnostycznych, monitory elektrokardiograficzne, moni‑
tory pracy serca, monitory pracy serca do noszenia podczas wykony‑
wania ćwiczeń, monitory tętna, narzędzia do diagnostyki medycznej,
optyczne przyrządy do pomiaru temperatury do badań medycznych,
otoskopy, oftalmoskopy, okulistyczne przyrządy diagnostyczne,
przenośne przyrządy do użytku medycznego przy monitorowaniu
poziomu tlenu w mieszaninach gazowych, przyrządy analityczne
do celów medycznych, przyrządy chromatograficzne do użytku me‑
dycznego, przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, przy‑
rządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, przyrządy do badań
medycznych, przyrządy do badania termoczułe do użytku medycz‑
nego, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy do celów medycz‑
nych do analizy, przyrządy do koagulacji, przyrządy do leczenia fala‑
mi elektromagnetycznymi, przyrządy do mierzenia przystosowane
do użytku medycznego, przyrządy do monitorowania pacjentów,
przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi, przyrządy do pomiaru impul‑
sów do użytku medycznego, przyrządy do pomiaru temperatury
do użytku medycznego, przyrządy do rozdzielania do użytku me‑
dycznego, przyrządy elektrokardiograficzne, przyrządy elektryczne
do użytku medycznego w diagnostyce krwi, przyrządy fotometrycz‑
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ne do użytku medycznego, przyrządy kardiograficzne, przyrządy me‑
dyczne do odczytywania danych fizjologicznych, przyrządy medycz‑
ne do rejestrowania danych fizjologicznych, przyrządy medyczne
do rejestracji czynności serca, przyrządy optyczne do endoskopii,
przyrządy termograficzne do celów medycznych, przyrządy tomo‑
graficzne do użytku medycznego, przyrządy wykrywające do celów
medycznych, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego,
pulsoksymetry, pulsometry, pulsomierze do celów medycznych, reje‑
stratory elektrokardiograficzne, rejestratory tętna, sercowo-naczy‑
niowe urządzenia monitorujące, sfigmomanometry, spirometry [apa‑
ratura medyczna], spirometry bodźcowe do użytku medycznego,
spirometry do badania czynności płuc, stetoskopy, stetoskopy me‑
dyczne, światłowodowe sondy do badania temperatury do użytku
w diagnostyce medycznej, termometry cyfrowe do celów medycz‑
nych, termometry do celów medycznych, termometry do użytku me‑
dycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termo‑
metry na podczerwień do celów medycznych, termometry rtęciowe
do użytku medycznego, tętnicze ciśnienie krwi (aparaty do mierze‑
nia-), tonometry do mierzenia ciśnienia [do celów medycznych], to‑
nometry, ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, ul‑
tradźwiękowe mierniki przepływu krwi, ultradźwiękowe przyrządy
diagnostyczne do celów leczniczych, ultradźwiękowe przyrządy dia‑
gnostyczne do użytku weterynaryjnego, ultradźwiękowe przyrządy
diagnostyczne do użytku chirurgicznego, ultradźwiękowe urządze‑
nia diagnostyczne do użytku medycznego, urządzenia do analizy
krwi, urządzenia do analizy krwi [do celów medycznych], urządzenia
do analizy mierzonych sygnałów fizycznych, urządzenia do badań
diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medycz‑
ne], urządzenia do badań krwi [do celów medycznych], urządzenia
do badania ciśnienia krwi, urządzenia do badania oczu, urządzenia
do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do badania reagu‑
jące na zmiany temperatury do użytku medycznego, urządzenia
do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, urządzenia
do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do diagno‑
zowania chorób mózgowo-naczyniowych, urządzenia do diagnozo‑
wania chorób zapalnych, urządzenia do dializowania do użytku wete‑
rynaryjnego, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi,
urządzenia do mierzenia tętna, urządzenia do monitorowania tlenu
do użytku medycznego, urządzenia do monitorowania elektrokar‑
diograficznego, urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi, urzą‑
dzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządze‑
nia do monitorowania krwi [do celów medycznych], urządzenia
do monitorowania dwutlenku węgla do użytku w mierzeniu poziomu
dwutlenku węgla u pacjentów, urządzenia do monitorowania zna‑
ków życia, urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi,
urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego,
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania
pracy serca płodu, urządzenia do określania przepływu krwi, urzą‑
dzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia do pomiaru
funkcjonowania płuc, urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi
(glukometry), urządzenia do pomiaru tętna, urządzenia do pomiaru
uderzeń serca, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycz‑
nych do celów medycznych, urządzenia do stymulacji nerwów, urzą‑
dzenia do wykrywania temperatury do użytku medycznego, urzą‑
dzenia elektrokardiograficzne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia endoskopowe, urządzenia hemostatyczne, urządzenia
kontrolujące arytmię serca, urządzenia medyczne do mierzenia po‑
ziomu glukozy we krwi, urządzenia medyczne do pomiaru zawartości
tlenu we krwi, urządzenia medyczne do użytku w endoskopii, urzą‑
dzenia medyczne do użytku w laparoskopii, urządzenia medyczne
do wykonywania dwutlenku węgla w drogach oddechowych, urzą‑
dzenia monitorujące oddychanie, urządzenia monitorujące oddycha‑
nie do użytku medycznego, urządzenia monitorujące oddech [me‑
dyczne], urządzenia monitorujące pracę serca, urządzenia
monitorujące temperaturę do użytku medycznego, urządzenia tele‑
metryczne do celów medycznych, urządzenia ultradźwiękowe
do użytku medycznego w diagnostyce, urządzenie do badania dzia‑
łania płuc do użytku medycznego, wewnątrznaczyniowe systemy
do monitorowania poziomu gazów we krwi, wężyki do ciśnieniomie‑
rzy do użytku medycznego, wideodetektory elektrokardiogramowe,
wskaźniki dwutlenku węgla do użytku medycznego, wskaźniki tem‑
peratury skóry do użytku medycznego, elektryczne sprężarki powie‑
trza do użytku chirurgicznego, elektryczne urządzenia do przepro‑
wadzania operacji na kościach, kompresory do celów medycznych
[leczenie], kompresory [chirurgia], pneumatyczne przyrządy medycz‑
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ne, inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku lecznicze‑
go, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do odparowywania
substancji paramedycznych, inhalatory do odparowywania substan‑
cji aromaterapeutycznych, inhalatory tlenowe do celów medycznych,
inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, inhalatory na substan‑
cje znieczulające [sprzedawane puste], inhalatory do celów medycz‑
nych [sprzedawane puste], inhalatory tlenowe do celów medycznych,
sprzedawane puste, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, aplikatory do le‑
ków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aspiratory do nosa,
atomizery do celów medycznych, butelki do zasysania do użytku me‑
dycznego, dreny do ssaka do celów medycznych, dreny do celów me‑
dycznych, elektrokardiografy do celów weterynaryjnych, elektroma‑
gnetyczne urządzenia lecznicze o wysokiej częstotliwości,
elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, elektroniczne
stymulatory mięśni do celów medycznych, elektroniczne stymulato‑
ry nerwów do celów medycznych, elektryczne ogrzewacze do stóp
do użytku medycznego, elektryczne rozpylacze do podawania inha‑
lacji parowych, irygatory do nosa, lampy do celów medycznych, lam‑
py do użytku z przyrządami medycznymi, lampy na podczerwień
do celów leczniczych, lampy na podczerwień do celów medycznych,
lampy słoneczne do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do ce‑
lów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, nebulizatory,
nebulizatory do celów medycznych, nebulizatory do terapii odde‑
chową, nebulizatory przenośne do celów medycznych, odparowy‑
wacze stosowane w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych,
odsysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, poduszki
podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, poduszki pod‑
grzewane [podkładki] do celów medycznych, pojemniki do aplikowa‑
nia leków, pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu mięśni,
przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy
medyczne do zastosowania na ciałach zwierząt, rozpylacze aerozoli
do celów medycznych, rozpylacze do celów leczniczych [ręczne], roz‑
pylacze do celów medycznych, rozpylacze elektryczne do celów me‑
dycznych, rozpylacze [obsługiwane ręcznie] do użytku medycznego,
sprzęt do terapii ultradźwiękami, urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urzą‑
dzenia do łagodzenia chorób płuc, urządzenia do łagodzenia scho‑
rzeń płuc, urządzenia do leczenia chorób płuc, urządzenia do lecze‑
nia trudności związanych z oddychaniem, urządzenia do podawania
farmaceutyków, urządzenia do podawania lekarstw poprzez inhala‑
cję, urządzenia do podawania leków, urządzenia do rehabilitacji me‑
dycznej, urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zasto‑
sowań medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia
i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego, urządzenia
medyczne do ćwiczenia technik oddychania, urządzenia medyczne
do diagnozowania potencjalnego zawału serca, urządzenia medycz‑
ne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urzą‑
dzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycz‑
nych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów
farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia na podczerwień
do celów medycznych, urządzenia na podczerwień do celów leczni‑
czych, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran,
urządzenia nawilżające do użytku medycznego, urządzenia odsysają‑
ce do użytku medycznego, zestawy do irygacji.

(111) 299652
(220) 2016 12 09
(210) 464987
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 09
(732) ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, PL.
(540) magazyn online
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 01.15.11, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 39 magazynowanie.

(111) 299653
(220) 2016 12 12
(210) 465078
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) KAMPSCHÖER AGATA LARA, Częstochowa, PL.
(540) CONCI
(540)

(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, wyroby skórzane, skóra ekolo‑
giczna, skóra naturalna, imitacje skóry, torebki, teczki, aktówki, sa‑
kwy, torby, torby podróżne, torebki damskie, kosmetyczki, portfele,
portmonetki, saszetki, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 prowadzenie
punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej z odzieżą, nakryciami gło‑
wy, torbami, torebkami, portfelami, portmonetkami, prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej z odzieżą, nakryciami głowy, torbami, toreb‑
kami, portfelami, portmonetkami.
(111) 299654
(220) 2016 12 12
(210) 465095
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) REWIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) REWIDO
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finanso‑
wych, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość, księ‑
gowość i rachunkowość, prognozy i analizy ekonomiczne, prowa‑
dzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, rachunkowość, w szczególności księgowość,
sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi podatkowe, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie rozliczeń,
zarządzanie rachunkowością.
(111) 299655
(220) 2016 12 15
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) FLOWER TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HELLO POLAND DMC
(540)

(210) 465252

Kolor znaku: różowy, zielony, ciemnozielony, zółty, niebieski,
pomarańczowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 organizowanie podróży, zwiedzania.
(111) 299656
(220) 2016 12 15
(210) 465255
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze, PL.
(540) Agape Finanse
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w zakresie długów, faktoring, informacje finansowe, inwestycje ka‑
pitałowe, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], usługi
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finansowania, zarządzanie finansami, 45 usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi detektywistyczne, usługi w zakresie przygotowy‑
wania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, ba‑
dania prawne, mediacje, usługi arbitrażowe.

(111) 299657
(220) 2016 12 15
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) FLOWER TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) flower travel
(540)

(210) 465270

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizowanie podróży, zwiedzania, 41 organizowa‑
nie konferencji, szkoleń.
(111) 299658
(220) 2016 12 22
(210) 465537
(151) 2017 05 16
(441) 2017 01 30
(732) ITP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) ITP GROUP Industrial Technologies Partner Group
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 15.07.01, 15.07.03, 15.07.04, 15.07.15, 15.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne.
(111) 299659
(220) 2016 12 28
(210) 465734
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 30
(732) IMPEDIO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Impedio Security
(510), (511) 42 usługi programistów komputerowych.
(111) 299660
(220) 2016 12 28
(210) 465751
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) IMPEDIO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, srebrny
(531) 14.05.23, 24.01.03, 24.01.13, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi programistów komputerowych.
(111) 299661
(220) 2017 01 04
(210) 465988
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) BUDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BUDNER Sp. z o.o.

4575

(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach majątku nierucho‑
mego, usługi developerskie związane z inwestycjami kapitałowymi
w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wycena nierucho‑
mości, pośrednictwo w sprzedaży domów i lokali, wynajem miesz‑
kań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym
i nieruchomościami, 37 rozbiórka i przygotowywanie terenu pod
budowę, roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie robót budowlanych,
wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
42 działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią
doradztwo techniczne.
(111) 299662
(220) 2016 08 12
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) MICHORCZYK ARTUR, Marcinkowice, PL.
(540) aroma
(540)

(210) 460301

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary
(531) 01.15.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody
do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stoso‑
wane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do ce‑
lów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające
do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłusz‑
czające do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemicz‑
ne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach pro‑
dukcyjnych, chemikalia czyszczące, preparaty chemiczne do użytku
przy usuwaniu osadów z metali, preparaty rozpuszczające tłuszcz
stosowane w procesach przemysłowych, 3 środki czyszczące, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do usuwania plam, prepa‑
raty myjące, aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki ete‑
ryczne, terpeny [olejki eteryczne], olejki zapachowe, preparaty aro‑
materapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, zmieszane olejki etery,
zapachy, 5 preparaty neutralizujące zapachy, materiały pochłaniają‑
ce zapachy, preparaty neutralizujące zapachy do użytku na odzieży
i tekstyliach, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
(111) 299663
(220) 2016 08 16
(210) 460342
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, PL.
(540) PORT GDAŃSK
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nierucho‑
mości, 39 wynajmowanie magazynów, dystrybucja prądu elektrycz‑
nego, wody oraz energii cieplnej, usługi przystani dla statków [cumo‑
wanie, przechowywanie], usługi wacht na statkach, usługi portowe,
obsługa statków, 43 działalność gastronomiczna, bary, restauracje,
obsługa gastronomiczna w własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering).
(111) 299664
(220) 2016 08 16
(210) 460345
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) YAYO
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, przyczepy kempingowe.
(111) 299665
(151) 2017 06 01

(220) 2016 08 17
(441) 2017 02 06

(210) 460442

4576
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(732) Izze Beverage Co., Boulder, US.
(540) IZZE
(540)

(531) 05.05.20, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do przygotowywania napojów, bezalkoholowe napoje gazo‑
wane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izoto‑
niczne, napoje dla sportowców, napoje zawierające witaminy, wody
smakowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
na bazie owoców lub warzyw (smoothies), napoje na bazie orzecha
kokosowego.
(111) 299666
(220) 2016 08 19
(210) 460500
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET
HEETS FROM MARLBORO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.09
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urzą‑
dzeń 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, ładowar‑
ki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i ża‑
rzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektro‑
nicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wy‑
twarzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do papie‑
rosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów do palenia
tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, tytoń,
tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytonio‑
we, 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, po‑
jemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali
szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonko‑
we przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tyto‑
niu, 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 papiero‑
sach elektronicznych, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, papierosy elek‑
troniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla
papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji ae‑
rozoli nikotynowych oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie
34, urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów tyto‑
niowych oraz substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich za‑
warte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych,
urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz
podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do pa‑
pierosów elektronicznych.
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(111) 299667
(220) 2016 08 19
(210) 460501
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET
HEETS FROM MARLBORO
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urzą‑
dzeń 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, ładowar‑
ki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i ża‑
rzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektro‑
nicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wy‑
twarzania pary, 34 elektrycznie zasilane odparowywacze do papie‑
rosów elektronicznych oraz elektronicznych przyrządów do palenia
tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, tytoń,
tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytonio‑
we, 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, po‑
jemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali
szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonko‑
we przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tyto‑
niu, 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 papiero‑
sach elektronicznych, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, papierosy elek‑
troniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla
papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji ae‑
rozoli nikotynowych oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie
34, urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów tyto‑
niowych oraz substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich za‑
warte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych,
urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz
podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do pa‑
pierosów elektronicznych.
(111) 299668
(220) 2016 08 19
(210) 460502
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET
HEETS FROM MARLBORO
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, szary, biały, czarny
(531) 26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urzą‑
dzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia
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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, ładowar‑
ki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i ża‑
rzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektro‑
nicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wy‑
twarzania pary, 34 Elektrycznie zasilane odparowywacze do pa‑
pierosów elektronicznych i elektronicznych przyrządów do palenia
tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, tytoń,
tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytonio‑
we, 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, po‑
jemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali
szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonko‑
we przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tyto‑
niu, 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 papiero‑
sach elektronicznych, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, papierosy elek‑
troniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik
dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji
aerozoli nikotynowych oraz części i akcesoria do nich zawarte w kla‑
sie 34, urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów
tytoniowych i substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich za‑
warte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych,
urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz
podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do pa‑
pierosów elektronicznych.

(111) 299669
(220) 2016 08 19
(210) 460504
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH.
(540) EXPERIENCE OF HEATED TOBACCO STOP BURNING-HEET
HEETS FROM MARLBORO
(540)

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 papiero‑
sach elektronicznych, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu
oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, papierosy elek‑
troniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik
dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji
aerozoli nikotynowych oraz części i akcesoria do nich zawarte w kla‑
sie 34, urządzenia do ustnego odparowywania tytoniu, wyrobów
tytoniowych i substytutów tytoniu oraz części i akcesoria do nich za‑
warte w klasie 34, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych,
urządzenia do wygaszania podgrzewanych papierosów i cygar oraz
podgrzewanych laseczek tytoniowych, wymienialne ładunki do pa‑
pierosów elektronicznych..

(111) 299670
(220) 2016 08 23
(210) 460618
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 13
(732) RESCANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzechów, PL.
(540) RESCANTE
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć sportowych i edukacyjnych dla
osób w podeszłym wieku, chorych oraz niepełnosprawnych, 43 tym‑
czasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymcza‑
sowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wy‑
najmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
prowadzenie prywatnych hoteli i pensjonatów, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, 44 usługi w zakresie: opieki zdrowotnej
dla ludzi, specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, prowa‑
dzenia hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych, położnictwa,
pielęgniarstwa, masażu, optyki, medycznej działalności laboratoryj‑
nej i diagnostycznej, pomocy medycznej, farmakologii, poradnic‑
twa psychologicznego, rehabilitacji leczniczej, opieki sanatoryjnej,
prowadzenia prywatnych szpitali, prowadzenia prywatnych domów
opieki dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz niepełnospraw‑
nych, pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym
wieku i osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej bez zakwate‑
rowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, hi‑
gieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 299671
(220) 2016 08 25
(151) 2017 06 24
(441) 2017 02 27
(732) ERDEM AHMET ZEROSIX, Sękocin Nowy, PL.
(540) MOTTO LIFE
(540)

Kolor znaku: żółty, szary, biały, czarny
(531) 26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urzą‑
dzeń 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, ładowar‑
ki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i ża‑
rzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych,
11 elektroniczne aparaty wyparne z wyjątkiem papierosów elektro‑
nicznych, urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wy‑
twarzania pary, 34 Elektrycznie zasilane odparowywacze do pa‑
pierosów elektronicznych i elektronicznych przyrządów do palenia
tytoniu oraz części i akcesoria do nich zawarte w klasie 34, tytoń,
tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytonio‑
we, 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, po‑
jemniki na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali
szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonko‑
we przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tyto‑
niu, zapałki, laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy

4577

(210) 460739

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny, biały
(531) 09.01.10, 26.15.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, na‑
krycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, koszule,
płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, raj‑
stopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty,
szlafroki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, odzież sporto‑
wa, kostiumy do opalania i pływania, dresy, 35 agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw
handlowych, projektowanie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie kojarzenia
kontrahentów, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych
na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także za pośrednic‑
twem Internetu odzieży, obuwia, bielizny, wyrobów ze skóry, toreb,
walizek, parasoli, artykułów spożywczych, napoi, kosmetyków, środ‑
ków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu elek‑
trycznego i elektronicznego, artykułów wyposażenia wnętrz.
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(111) 299672
(220) 2016 08 23
(210) 460634
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 13
(732) GOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) GOLD nieruchomości DORADCY RYNKU MIESZKANIOWEGO
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 299673
(220) 2016 08 24
(210) 460654
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 13
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka Słoneczne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby cze‑
koladowe, czekoladki, praliny, batony, ciastka.
(111) 299674
(220) 2016 08 29
(210) 460841
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pakiet PiG
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zesta‑
lone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silniko‑
wych, dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny,
4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, ben‑
zyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafino‑
wy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron. mazut. nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje
odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina do celów prze‑
mysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe,
dodatki niechemiczne do paliw, energia elektryczna ze źródeł odna‑
wialnych i nieodnawialnych., 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu gazu. maszyny do rafinacji ropy naftowej, wy‑
ciągi kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wenty‑
lacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszyst‑
kich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje druko‑
wane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, mate‑
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń), 35 usługi
w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz
ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowio‑
wej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny, gaczu parafinowego, gazu
olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego,
mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju
napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, parafiny,
produktów naftowych, wazeliny, smarów, mieszanek węglowodo‑
rowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz
pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi,
reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: syste‑
mów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania
energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja
systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków, insta‑
lacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi
w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa
i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
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w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie mon‑
tażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych,
usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i au‑
togazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziem‑
nego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazocią‑
gów: usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyj‑
nych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu i maga‑
zynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopo‑
chodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie orga‑
nizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wy‑
żej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii,
usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie pro‑
dukcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopo‑
chodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania ryn‑
ku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania
nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych
oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami,
w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych,
gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
w zakresie usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji
rurociągów i gazociągów, w zakresie wykonywania robót budow‑
lanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycz‑
nych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie
telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraficznych,
w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomu‑
nikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie
dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu
płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, w za‑
kresie transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i skła‑
dowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania wycieczek
turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, w zakresie przetwa‑
rzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji,
w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie wytwarzania
paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła,
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i tech‑
nicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i tech‑
nologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych, w za‑
kresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymcza‑
sowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów,
42 usługi w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
usługi w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 299675
(220) 2016 08 29
(210) 460858
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) DEMIRSEREN ZAFER SAHIN SEDAT S.Z. SPÓŁKA CYWILNA,
Wólka Kosowska, PL.
(540) ege restaurant
(510), (511) 43 usługi restauracje.
(111) 299676
(220) 2016 08 29
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) BUCHHOLTZ TOMASZ, Warszawa, PL.

(210) 460859
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(540) ANTYKWARIAT domowy
(540)

stauracyjne świadczone przez hotele, hotelowe usługi cateringowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, spotkania i wysta‑
wy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, edukacyjne kursy z zakwate‑
rowaniem, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy
handlowe [zakwaterowanie], katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towa‑
rzyskie, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przejęć
weselnych [żywność i napoje], wynajem pawilonów.

(531) 13.01.12, 13.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży przedmiotów antykwarycznych
(książki, płyty, filmy) z domowych, rodzinnych zbiorów oraz ręko‑
dzieła domowego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku
osobistego.
(111) 299677
(220) 2016 08 29
(151) 2017 05 30
(441) 2017 01 30
(732) RED FLEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) REDSPORT
(510), (511) 25 odzież.
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(111) 299680
(220) 2016 08 30
(210) 460927
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-KONIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) mpec KONIN
(540)

(210) 460860

(111) 299678
(220) 2016 08 29
(210) 460864
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OŁAWIE, Oława, PL.
(540) Oławska ŚREDNIOZMINERALIZOWANA
(540)

Kolor znaku: błękitny
(531) 07.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 woda [napoje], 39 dystrybucja wody, zaopatrywanie
w wodę, usługi butelkowania, 40 uzdatnianie wody [oczyszczanie
wody].
(111) 299679
(220) 2016 08 30
(210) 460906
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) DAWPOL A. DZIWIŃSKI, K. SZYDA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) SŁONECZNY BRZEG
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podej‑
mowania gości, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, orga‑
nizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizacja
przyjęć, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], usługi
prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych,
usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43 usługi hotelowe, zapew‑
nianie zakwaterowania w hotelach i motelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klien‑
tów, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu wy‑
stawienniczego w hotelach, usługi restauracji hotelowych, usługi re‑

Kolor znaku: czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 26.13.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.25, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, instalacje wody gorącej, instala‑
cje do ogrzewania wodnego, urządzenia i instalacje grzewcze, insta‑
lacje grzewcze o obiegu zamkniętym, instalacje grzewcze do użytku
przemysłowego, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje i urzą‑
dzenia grzewcze, 37 regularne serwisowanie urządzeń do ogrze‑
wania, budowa rurociągów, budowa i konserwacja rurociągów,
serwisowanie rurociągów, układanie i budowa rurociągów, 39 za‑
opatrywanie w wodę, zaopatrywanie w wodę do użytku domowego
[transport], zaopatrywanie w wodę do użytku przemysłowego [trans‑
port], transport rurociągami, transport wody rurociągami, transport
płynów za pomocą rurociągów, 42 sprawdzenie doboru urządzeń
grzewczych (doboru wymienników, urządzeń automatycznej regula‑
cji, ciepłomierzy), przeliczanie strat cieplnych pomieszczeń i doboru
grzejników, projektowanie i dobór urządzeń ciepłowniczych, apara‑
tury kontrolno-pomiarowej, audyt jakości, audyt energetyczny, do‑
radztwo projektowe, doradztwo techniczne.
(111) 299681
(220) 2016 09 05
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) PROFPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Węgrzynów, PL.
(540) P PROFPLAST
(540)

(210) 461140

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 ceramiczne izolatory elektryczne, dielektryki, elek‑
tryczne izolatory, izolatory do elektrycznych przewodów, izolatory
do kabli elektrycznych, izolatory do kabli, izolatory do przewodów
elektrycznych, izolatory elektryczne, izolatory wykonane z cemen‑
tu włóknistego, izolatory wysokonapięciowe, izolatory, konstrukcje
niemetalowe do pochłaniania hałasu, płyty dźwiękochłonne do su‑
fitów, profile uszczelniające niemetalowe, profile z gumy do użytku
w produkcji, wełna z surowego włókna szklanego, wełna z surowych
włókien skalnych, wełna z surowych włókien węglowych, 9 ogro‑
dzenia zelektryfikowane, 11 elektrostatyczne filtry powietrza, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do celów przemysło‑
wych, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza do użytku domowe‑
go, filtry powietrza, 17 aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, drzwiowe ościeżnice metalo‑
we, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe ogrodzenia dru‑
ciane, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, metalowe ogrodzenia
stosowane w pomieszczeniach, metalowe okiennice wykonane z li‑
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stewek, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi
do chłodni, metalowe ościeżnice okienne, metalowe profile odwad‑
niające, metalowe profile wyciskane, metalowe profile, ogrodzenia
balkonowe, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia
z metali nieszlachetnych, okiennice metalowe, okiennice ochronne,
ościeżnice metalowe, profile aluminiowe, profile metalowe do celów
termoizolacyjnych, profile metalowe do użytku w budownictwie,
profile metalowe, profile z metalu na drzwi, termoizolacyjne profile
metalowe, wewnętrzne okiennice metalowe, 19 drewniane ościeżni‑
ce drzwiowe, drewniane profile, drzwiowe ościeżnice niemetalowe,
niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe ościeżnice do drzwi,
niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe zewnętrzne okien‑
nice do budynków, ograniczenia z siatki plecionej, niemetalowej,
ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych, ogrodze‑
nia balkonowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia z laminowane‑
go szkła, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, okiennice drewniane,
okiennice niemetalowe do okien, okiennice niemetalowe, okiennice
szczeblinowe, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okiennice wyko‑
nane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych,
profile drewniane, profile niemetalowe dla budownictwa, profile
niemetalowe do budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile pokładowe,
nie z metalu, szyny na ogrodzenia.

(111) 299682
(220) 2016 09 05
(210) 461141
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) PROFPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Węgrzynów, PL.
(540) PROFPLAST
(510), (511) 6 ceramiczne izolatory elektryczne, dielektryki, elek‑
tryczne izolatory, izolatory do elektrycznych przewodów, izolatory
do kabli elektrycznych, izolatory do kabli, izolatory do przewodów
elektrycznych, izolatory elektryczne, izolatory wykonane z cemen‑
tu włóknistego, izolatory wysokonapięciowe, izolatory, konstrukcje
niemetalowe do pochłaniania hałasu, płyty dźwiękochłonne do su‑
fitów, profile uszczelniające niemetalowe, profile z gumy do użytku
w produkcji, wełna z surowego włókna szklanego, wełna z surowych
włókien skalnych, wełna z surowych włókien węglowych, 9 ogro‑
dzenia zelektryfikowane, 11 elektrostatyczne filtry powietrza, filtry
do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do celów przemysło‑
wych, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza do użytku domowe‑
go, filtry powietrza, 17 aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, drzwiowe ościeżnice metalo‑
we, metalowe materiały na ogrodzenia, metalowe ogrodzenia dru‑
ciane, metalowe ogrodzenia łańcuchowe, metalowe ogrodzenia
stosowane w pomieszczeniach, metalowe okiennice wykonane z li‑
stewek, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice drzwi
do chłodni, metalowe ościeżnice okienne, metalowe profile odwad‑
niające, metalowe profile wyciskane, metalowe profile, ogrodzenia
balkonowe, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia z drutu, ogrodzenia
z metali nieszlachetnych, okiennice metalowe, okiennice ochronne,
ościeżnice metalowe, profile aluminiowe, profile metalowe do celów
termoizolacyjnych, profile metalowe do użytku w budownictwie,
profile metalowe, profile z metalu na drzwi, termoizolacyjne profile
metalowe, wewnętrzne okiennice metalowe, 19 drewniane ościeżni‑
ce drzwiowe, drewniane profile, drzwiowe ościeżnice niemetalowe,
niemetalowe listwy dekoracyjne, niemetalowe ościeżnice do drzwi,
niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe zewnętrzne okien‑
nice do budynków, ograniczenia z siatki plecionej, niemetalowej,
ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych, ogrodze‑
nia balkonowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia z laminowane‑
go szkła, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, okiennice drewniane,
okiennice niemetalowe do okien, okiennice niemetalowe, okiennice
szczeblinowe, okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okiennice wyko‑
nane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych,
profile drewniane, profile niemetalowe dla budownictwa, profile
niemetalowe do budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów,
profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile pokładowe,
nie z metalu, szyny na ogrodzenia.
(111) 299683
(220) 2016 09 06
(210) 461164
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) MIKULA BARTŁOMIEJ LEDLIVE, Stalowa Wola, PL.
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(540) LEDLIVE
(510), (511) 9 telebimy, ekrany ledowe, anteny, urządzenia telewizyj‑
ne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, diody świecące, ekrany
projekcyjne, ekrany fluoryzujące, hologramy, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, karty z układem
scalonym i mikroprocesorem, kolektory elektryczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, urządzenia do wyświetlania
obrazu i emisji dźwięku, lampy optyczne, mikroprocesory, monito‑
ry, monitory (hardware komputerowy), monitory ekranowe, nadaj‑
niki sygnałów elektronicznych, neony reklamowe, odbiorniki (au‑
dio i video), oprogramowanie komputerowe, procesory, programy
komputerowe (software ładowalny), programy sterujące ekranami
ledowymi, sprzęt komputerowy, sygnalizatory świetlne, elektronicz‑
ne tablice ogłoszeń, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, urzą‑
dzenia do zdalnego sterowania sygnałami ekranów ledowych, znaki
drogowe świecące, znaki cyfrowe, diody świecące [led], wskaźniki
z diodą elektroluminescencyjną, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, wskaźniki ilości, optyczna aparatura komunikacyjna, ekrany
wideo, tranzystory [elektronika], światła błyskowe [sygnały świetlne],
latarnie sygnalizacyjne, znaki świecące, urządzenia do sygnalizacji
morskiej, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, sygnali‑
zacja świetlna lub mechaniczna, elektroniczne tablice wyświetlające,
sygnalizacja świetlna [aparatura sygnalizacyjna], 35 agencje rekla‑
mowe, dekoracja wystaw sklepowych, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
wyświetlanie reklam, emisja reklam, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, impresariat w działalności artystycznej, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, pokazy towarów, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama telewizyjna, wynajem elektro‑
nicznych tablic reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prowadzenie
kampanii reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi doradcze w kampaniach reklamowych na telebi‑
mach, 41 wynajem ekranów ledowych, wynajem telebimów.
(111) 299684
(220) 2016 09 13
(210) 461395
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 06
(732) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd, Zhaoyuan City, CN.
(540) ATLAS
(510), (511) 12 opony do kół pojazdów, dętki do opon pneumatycz‑
nych, korpusy opon, opony pełne do kół pojazdów, opony do pojaz‑
dów mechanicznych, zestawy narzędzi do naprawy dętek, bieżniki
do bieżnikowania opon, opony [pełne] do kół pojazdów, opony ro‑
werowe, opony do statków powietrznych.
(111) 299685
(220) 2016 09 13
(210) 461418
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COBRABID OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czarny, szary
(531) 26.01.05, 26.01.08, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 aparatura badawcza i dydak‑
tyczna, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestru‑
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jące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompute‑
ry, urządzenia do gaszenia ognia, 42 badania oraz usługi,-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa‑
nia komputerowego.

(111) 299686
(220) 2016 09 15
(210) 461531
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-36669
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, dźwignie mechaniczne, 12 pojazdy szyno‑
we i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów
szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, prze‑
tworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(111) 299687
(220) 2016 09 15
(210) 461532
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-46008
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
amortyzatory mechaniczne, mechanizmy tłumienia drgań, 12 po‑
jazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szy‑
nowych.
(111) 299688
(220) 2016 09 15
(210) 461533
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-419289
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wały mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elek‑
tryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowe‑
go do pojazdów szynowych.
(111) 299689
(220) 2016 09 15
(210) 461534
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-36512
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, mechaniczne elementy mocujące, 12 po‑
jazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szy‑
nowych.
(111) 299690
(220) 2016 09 15
(210) 461535
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-419356
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kole‑
jowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy
elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obro‑
towego do pojazdów szynowych.
(111) 299691
(151) 2017 06 21

(220) 2016 09 15
(441) 2017 02 20

(210) 461536
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(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-423475
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wały mechaniczne, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elek‑
tryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowe‑
go do pojazdów szynowych.
(111) 299692
(220) 2016 09 15
(210) 461537
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-36437
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształ‑
cania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte
w tej klasie, przewody elektryczne (i ich części), zaciski elektryczne,
12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy ste‑
rujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojaz‑
dów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów
szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne
wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izo‑
latory elektryczne, izolatory do kabli, płyty izolacyjne do osadzania
elementów elektrycznych, listwy izolacyjne.
(111) 299693
(220) 2016 09 15
(210) 461538
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) N-35542
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn, mechani‑
zmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn,
wsporniki mechaniczne, mechaniczne elementy mocujące, 12 po‑
jazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące
do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów
szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szy‑
nowych.
(111) 299694
(220) 2016 09 19
(210) 461698
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 30
(732) FAURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NA+
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.02.07, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, 3 środki stosowane w praniu, środki do czysz‑
czenia szorowania, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 dietetyczna
żywność do celów medycznych, suplementy diety, produkty spo‑
żywcze dla diabetyków, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, herbata lecznicza, produkty farmaceutyczne,
10 aparatura i instrumenty medyczne, stomatologiczne, artykuły or‑
topedyczne, opatrunki, przyrządy do fizykoterapii, lampy do celów
leczniczych, meble specjalne do celów medycznych, materace do ce‑
lów medycznych, odzież specjalna do celów medycznych, protezy,
rękawice do celów medycznych, strzykawki, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa wyrobów farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna i hur‑
towa wyrobów kosmetycznych, sprzedaż poprzez sieć internetową
produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
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(111) 299695
(220) 2016 09 19
(210) 461709
(151) 2017 06 01
(441) 2017 01 16
(732) ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radule, PL.
(540) PRIME BOX
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.03, 24.09.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele, albu‑
my, artykuły szkolne ujęte w tej klasie, blankiety, broszury, chusteczki
papierowe do nosa, druki, ekierki, etykiety papierowe, folie z two‑
rzyw sztucznych do pakowania, formularze, fotografie [wydrukowa‑
ne], gazety, kalendarze, kalka, karton, katalogi, kleje do materiałów
piśmiennych i papieru, koperty, kreda do pisania, linijki rysownicze,
mapy, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania, naklejki adresowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier toaletowy, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], pędzle, przybory do pisania, spi‑
nacze biurowe, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, zeszyty, 25 berety, bielizna, bluzy i bluzki, buty
narciarskie i piłkarskie, czapki, dresy, koszule, obuwie, obuwie spor‑
towe, odzież, odzież sportowa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla
kolarzy, 28 ozdoby choinkowe, deski surfingowe, deskorolki, dyski
sportowe, gry i gry stołowe i towarzyskie, hantle, huśtawki, kije bi‑
lardowe, kije golfowe, kije hokejowe, kije do baseballu, kości do gry,
kręgle, kule bilardowe, kule do gier, latawce, lotnie, łyżwy, narty, piłki
do gier, płetwy do pływania, rękawice sportowe, rowery treningo‑
we stacjonarne, sanki, stoły bilardowe, szachownice i szachy, tarcze
strzeleckie, wędki do łowienia, warcaby, wrotki, talie kart, automaty
do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier
wideo, automaty do gry, dżojstki do gier wideo, folie ochronne przy‑
stosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki,
gry planszowe, gry polegające nabudowaniu, gry przenośne z wy‑
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami,
karty do gry, kije do gier, kontrolery do konsoli gier, kubki na kości
do gry, lotki [gry], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki
do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, rękawice do gier, rzutki,
strzałki [gra], sprzęt do gier wideo, tryktrak [gra], urządzenbia do gier,
zdrapki do gier loteryjnych żetony do gier hazardowych, 36 dzierża‑
wa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach kupna sprzedaży nie‑
ruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi transportowe,
transport samochodowy, magazynowanie towarów, pakowanie pro‑
duktów.
(111) 299696
(220) 2016 09 19
(210) 461717
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) gang świeżaków
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 papier i kar‑
ton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony
towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czaso‑
pisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, druko‑
wane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, kata‑
logi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki,
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promo‑
cyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy
papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz arty‑
kuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
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28 gry, zabawki, akcesoria do zabawy, maskotki, 35 usługi reklamo‑
we, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe osób trzecich,
usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzie‑
żą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami, kwiatami, mate‑
riałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem, biżuterią, tkaninami,
drukami, tytoniem, grami i zabawkami, akcesoriami samochodowy‑
mi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami
spożywczymi, żywnością, przyborami toaletowymi, materiałami ar‑
tystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi,
napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi,
preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi,
akcesoriami metalowymi, suplementami diety, produktami diete‑
tycznymi, wyposażeniem domu, preparatami weterynaryjnymi, ar‑
tykułami weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym,
dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi,
przyborami kuchennymi, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza,
urządzeniami nawigującymi, sprzętem informatycznym, sprzętem
audiowizualnym, urządzeniami medycznymi, sprzętem ogrodni‑
czym, sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą
dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką
dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparata‑
mi do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi,
artykułami jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami ko‑
smetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności, preparatami
do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, prepa‑
ratami do produkcji napojów, przyborami higienicznych dla ludzi
i zwierząt, artykułami do stosowania z tytoniem, środkami farma‑
ceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi,
produktami optycznymi, maszynami do zastosowania domowego,
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania
gleby, chemikaliami stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i kno‑
tami do oświetlania, żywnością dla niemowląt, artykułami dla dzie‑
ci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektrycznym stosowanym
w gospodarstwie domowym, chemikaliami do użytku domowego,
kosmetykami, perfumami, środkami do czyszczenia zębów, paliwa‑
mi, środkami odkażającymi, organizacja konkursów w celach rekla‑
mowych, 36 emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami
lojalnościowymi, 41 organizowanie gier i konkursów, prowadzenie
konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line.

(111) 299697
(220) 2016 09 19
(210) 461725
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) MAZOVIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MGMT SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) MAZOVIA CAPITAL
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, wynajem nieruchomo‑
ści, fundusze inwestycyjne, zarządzanie finansowe spółkami holdin‑
gowymi, wynajem i dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem
budynków, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzch‑
ni biurowej, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, 37 remont nieru‑
chomości, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi
projektowania, usługi naukowe i techniczne, usługi inżynieryjne.
(111) 299698
(220) 2016 09 20
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa, PL.
(540) portal ludzi sztuki mushchelka group

(210) 461741
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnoniebieski
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu,
broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane pu‑
blikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzi‑
nowe drukowane, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z ży‑
czeniami, 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, por‑
trety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okład‑
ki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier do pisania, papier w arku‑
szach, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, wydruki
graficzne, zakładki do książek, zeszyty, 35 zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refunda‑
cji w imieniu osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych 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 tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, orga‑
nizacja pokazów mody w celach promocyjnych, marketing i badania
marketingowe, public relations, budowanie świadomości marki, defi‑
niowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii ko‑
munikacji firm, telemarketing, informacja o działalności gospodar‑
czej oraz pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalno‑
ści gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usłu‑
gi, 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 zarządza‑
niu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządza‑
nie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospodarczy, wyceny
handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy
ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii publicznej, analizy
rynku, zestawienia statystyczne, reklama, agencja reklamowa, prze‑
gląd prasy, doręczanie gazet osobom trzecim, usługi, edycja i obrób‑
ka tekstów w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych
w tym ulotek, prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy kore‑
spondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy bil‑
bordowe, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, przygoto‑
wywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, oferowanie następują‑
cych produktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej: afisze,
plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury, albumy, atla‑
sy, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, pod‑
ręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane,
wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzeniami, karty in‑
deksowe, 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 adreso‑
we, notatniki, notesy, notesy podręczne, okładki, oprawy, obwoluty,
papeteria, papier do pisania, papier w arkuszach, skoroszyty na do‑
kumenty, teczki na dokumenty, wydruki graficzne, zakładki do ksią‑
żek, zeszyty, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat
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w działalności artystycznej, usługi projektowe w zakresie reklamy,
projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów promo‑
cyjnych, gadżetów reklamowych, plakatów reklamowych i informa‑
cyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, oznaczeń towa‑
rów i usług, przedmiotów, upominków, opakowań, etykiet,
konstrukcji nowych wyrobów, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk eks‑
pozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą,
usługi sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotoko‑
piowanie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, ob‑
sługa administracyjna firm na zlecenie, transkrypcja formy wiadomo‑
ści i komunikatów, sprzedaż produktów takich jak: afisze, plakaty,
plakaty i afisze z papieru lub kartonu, broszury, albumy, atlasy, czaso‑
pisma jako periodyki, drukowane publikacje, gazety, podręczniki
jako książki, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z życzenia‑
mi, 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,
sprzedaż aukcyjna dzieł sztuki, 36 analizy finansowe, transakcje fi‑
nansowe, finansowe zarządzanie, finansowe doradztwo, wycena fi‑
nansowa dla ubezpieczeń, wycena finansowa dla banków, wycena
finansowa dla nieruchomości, informacje finansowe, operacje finan‑
sowe, doradztwo w sprawach finansowych, transakcje finansowe,
zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki fun‑
duszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, depozyty
kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, wycena anty‑
ków, wycena biżuterii, wycena znaczków, wycena dzieł sztuki, opera‑
cje bankowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych, wy‑
miany walutowe, operacje walutowe, biura informacji kredytowej,
agencje badające zdolność kredytową, ekspertyzy dla celów fiskal‑
nych, faktoring, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lo‑
katy kapitału, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, usługi powiernicze, administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nierucho‑
mościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie
powierzchni handlowych, wynajmowanie nieruchomości, zarządza‑
nie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzier‑
żawa majątku nieruchomego, ściąganie czynszy, 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 charak‑
terze edukacyjnym, organizowanie zawodów sportowych, organiza‑
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, re‑
zerwacja miejsc na spektakle, usługi kluby zdrowia [poprawianie
kondycji], usługi gier świadczonych on-line, usługi klubowe w zakre‑
sie rozrywki lub nauczania, usługi informacyjne dotyczące imprez
o charakterze kulturalnym, usługi informacyjne dotyczące imprez
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rozrywkowym, rekreacyj‑
nym, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektro‑
niczne 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 reklamo‑
wych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie,
usługi kaligrafii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instrukta‑
że, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany
edukacyjne, nagrywanie filmów na taśmach wideo, produkcja fil‑
mów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video,
produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych, telewizyj‑
nych, przedstawień teatralnych, telewizyjne programy rozrywkowe,
usługi nagrań w studiach, usługi reporterskie, 42 usługi komputero‑
we mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestro‑
wanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biz‑
nesowych i społecznościowych, usługi komputerowe mianowicie
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organi‑
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dysku‑
sji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting
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aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogra‑
mowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wy‑
syłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącz‑
nościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów spo‑
łecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, anali‑
zy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna anali‑
za systemów komputerowych, administrowanie stronami komputero‑
wymi sieciowymi, doradztwo w zakresie projektowania stron interne‑
towych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, elektroniczna konwersja danych lub programów, kon‑
wersja danych lub programów, monitoring systemów komputero‑
wych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, progra‑
mowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych,
powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technolo‑
gii informacyjnej (IT), inżynieria techniczna.

(111) 299699
(220) 2016 09 20
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) ZIÓŁEK ROBERT, Warszawa, PL.
(540) Mushchelka group
(540)

(210) 461742

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 01.05.01, 01.05.09, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12, 01.17.02
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyza‑
cja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej dzia‑
łalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, marketing i badania marketingowe, public relations,
budowanie świadomości marki, telemarketing, informacja o działal‑
ności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji o działalności go‑
spodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc
w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowa‑
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa‑
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], po‑
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysło‑
wymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, audyt gospo‑
darczy, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo
handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badanie opinii
publicznej, badania i analizy rynku, zestawienia statystyczne, rekla‑
ma, 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 dystry‑

Nr 12/2017

bucja 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 fil‑
mów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj‑
mowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
oferowanie następujących produktów w mediach do celów sprzeda‑
ży detalicznej: afisze, plakaty, plakaty i afisze z papieru lub kartonu,
broszury, albumy, atlasy, czasopisma jako periodyki, drukowane pu‑
blikacje, gazety, podręczniki jako książki, rozkłady, repertuary godzi‑
nowe drukowane, wydruki graficzne, kalendarze, bilety, kartki z ży‑
czeniami, 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, por‑
trety, naklejki adresowe, notatniki, notesy, notesy podręczne, okład‑
ki, oprawy, obwoluty, papeteria, papier do pisania, papier w arku‑
szach, skoroszyty na dokumenty, teczki na dokumenty, wydruki
graficzne, zakładki do książek, zeszyty, prowadzenie kampanii rekla‑
mowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, usługi projek‑
towe w zakresie reklamy, projektowanie i opracowywanie szaty gra‑
ficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, plakatów
reklamowych i informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków gra‑
ficznych, oznaczeń towarów i usług, przedmiotów, upominków, opa‑
kowań, etykiet, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych,
stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą, usługi sekretar‑
skie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, wy‑
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa admini‑
stracyjna firm na zlecenie, 36 analizy finansowe, transakcje finansowe,
finansowe zarządzanie, finansowe doradztwo, wycena finansowa dla
ubezpieczeń, wycena finansowa dla banków, wycena finansowa dla
nieruchomości, informacje finansowe, operacje finansowe, doradz‑
two w sprawach finansowych, transakcje finansowe, zarządzanie fi‑
nansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, depozyty kosztow‑
ności, depozyty przedmiotów wartościowych, wycena antyków, wy‑
cena biżuterii, wycena znaczków, wycena dzieł sztuki, operacje ban‑
kowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych, wymiany
walutowe, operacje walutowe, biura informacji kredytowej, agencje
badające zdolność kredytową, ekspertyzy dla celów fiskalnych, fak‑
toring, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapi‑
tału, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi powiernicze, administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynaj‑
mowanie powierzchni handlowych, wynajmowanie nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa gospodarstw rol‑
nych, dzierżawa majątku nieruchomego, 41 rozrywka, organizowa‑
nie 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 charak‑
terze edukacyjnym, organizowanie zawodów sportowych, organiza‑
cja pokazów mody w celach rozrywkowych, realizacja spektakli, re‑
zerwacja miejsc na spektakle, prowadzenie zajęć fitness, usługi gier
świadczonych on-line, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub na‑
uczania, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze kultu‑
ralnym, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze eduka‑
cyjnym, usługi informacyjne dotyczące imprez o charakterze
rozrywkowym i rekreacyjnym, informacje o wypoczynku, usługi
w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb or‑
ganizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie, publikowanie i wypo‑
życzanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i perio‑
dyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, kompu‑
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi
komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów re‑
klamowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, fotografie, usługi kaligrafii,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje
o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów, zawodowe po‑
rady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany edukacyjne,
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wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm video, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinemato‑
graficznego, wypożyczanie aparatów i odbiorników radiowych i tele‑
wizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu au‑
dio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie filmów kinowych, nagrywanie filmów na taśmach wi‑
deo, 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 reporter‑
skie, 42 projektowanie opakowań, projektowanie stoisk, wnętrz skle‑
powych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych
z promocją, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, projektowanie
i dekoracja wnętrz, usługi projektantów mody, usługi artystów grafi‑
ków, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
elektroniczna analiza systemów komputerowych, administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), doradztwo w zakresie pro‑
jektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron in‑
ternetowych w imieniu osób trzecich, elektroniczna konwersja da‑
nych lub programów, konwersja danych lub programów, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyski‑
wanie danych komputerowych, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowe‑
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie sys‑
temów komputerowych, powielanie oprogramowania komputero‑
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi do‑
radcze w zakresie technologii informacyjnej (1T), inżynieria
techniczna, usługi komputerowe mianowicie tworzenie społeczno‑
ści wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizo‑
wania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w two‑
rzeniu 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 łącznościo‑
wych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców apli‑
kacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kompute‑
rowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wy‑
syłanie, 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, przeznaczo‑
nych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społecz‑
ności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów foto‑
graficznych, tekstów, grafik i danych.

(111) 299700
(220) 2016 09 22
(210) 461852
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) AMANTA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielo‑
we, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 299701
(220) 2016 09 22
(210) 461853
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) AMOCARAT SPÓŁKA AKCYJNA, Czaniec, PL.
(540) SATINIA
(510), (511) 25 bielizna, odzież, bielizna damska, kostiumy kąpielo‑
we, wyroby pończosznicze, sukienki, nakrycia głowy.
(111) 299702
(220) 2016 09 23
(210) 461888
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ZAMOYSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 299703
(220) 2016 09 25
(210) 461931
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) KONKLEWSKI MICHAŁ EMTEL SYSTEM, Poznań, PL.
(540) e emtel system
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 26.03.04, 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.13.99
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, amperomierze, analizatory powietrza, anemome‑
try anteny, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elek‑
tryczna do komutacji, aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe
do pobrania artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydak‑
tyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki,
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elek‑
tryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, bez‑
pieczniki topikowe, brzęczyki, chipy [układy scalone], chipy z kodem
DNA, częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarza‑
nia danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki
książek cyfrowych, dalmierze [odległościomierze], densymetry, den‑
sytometry, diody świecące [LED], drukarki komputerowe, drut bez‑
piecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefonicz‑
ne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony,
dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dzwonki [urządze‑
nia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobie‑
rania do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwi‑
gniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami inne
niż do gier wideo, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany
wideo, elektrolizery, elektroniczne etykietki na towarach, elektronicz‑
ne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne pióra [ekranopisy],
elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobi‑
ste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki
do drzwi, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, etui na smartfony, falomierze, fo‑
lie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotoko‑
piarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ga‑
zometry (urządzenia pomiarowe], gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty, gwizdki alarmowe, gwizdki sygnali‑
zacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa‑
mi przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteli‑
gentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kalkulatory, kalkulatory kie‑
szonkowe, kalorymetry, kamery wideo, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasy
rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury
komputerowe, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory
elektryczne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, komputery, kom‑
putery przenośne [podręczne], komutatory, końcówki [elektrycz‑
ność], lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obro‑
tów, łączniki elektryczne, maszty do anten bezprzewodowych,
materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], miary, mikro‑
fony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sy‑
gnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt
ciemniowych [fotografia], odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radio‑
telefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze płyt kom‑
paktowych, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, optyczne
czytniki znaków, optyczne nośniki danych, osłony do gniazdek elek‑
trycznych, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrz‑
ne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, par‑
kometry, paski do telefonów komórkowych, pliki muzyczne
do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do aku‑
mulatorów elektrycznych, płyty kompaktowe [audio-wideo], pokrow‑
ce na laptopy, pokrowce na smartfony, półprzewodniki, procesory
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centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, przekaźniki elek‑
tryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektrycz‑
ne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze
multimedialne, przepływomierze, przewodniki elektryczne, przewo‑
dy elektryczne, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiaru odle‑
głości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do śledze‑
nia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania
temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urzą‑
dzenia do badania materiałów, przyrządy meteorologiczne, przyrzą‑
dy nawigacyjne, przyrządy po pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe,
przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszenio‑
mierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radia [odbior‑
niki radiowe], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki
akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [za‑
kładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, sprzęt kompu‑
terowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność], światła bły‑
skowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, ta‑
blice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność],
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne urzą‑
dzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony ko‑
mórkowe, termometry nie do celów medycznych, torby do noszenia
komputerów, układy scalone, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kole‑
jowego, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do fakturowania, urządzenia do głosowania, urządzenia do komuni‑
kacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą‑
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do światłokopii,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy optyczne,
urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe
[elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych,
urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia testują‑
ce, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowa‑
nia niemowląt, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, wide‑
ofony, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki po‑
ziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wy‑
krywacze [detektory], wykrywacze dymu, wysokościomierze, wzmac‑
niacze, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zegarki
inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność],
zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki cyfrowe,
znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące, 37 usługi budowy fabryk,
budowa i naprawa magazynów, budownictwo, informacja o napra‑
wach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i napra‑
wa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa telefo‑
nów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konsultacje budowlane,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, nadzór
budowlany, 38 usługi agencji informacyjnych, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, ko‑
munikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo‑
dowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodo‑
we, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom‑
puterową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro‑
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów inter‑
netowych online, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyj‑
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ne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usłu‑
gi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, wspomagane komputerowo przesyłanie wiado‑
mości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmo‑
wanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnia‑
nie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 42 usługi w zakresie analiz systemów komputero‑
wych, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe [dla osób
trzecich], projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektonicz‑
ne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna kon‑
wersja danych lub programów, instalacje oprogramowania kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu kom‑
puterowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi kompu‑
terowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych
komputerowych, projektowanie opakowania, opracowywanie pro‑
jektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowa‑
nie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie bu‑
dynków, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo prze‑
mysłowe, wypożyczanie serwerów [hosting], testowanie materiałów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi ar‑
chitektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi komputerowe,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie
komputerów .

(111) 299704
(220) 2010 01 11 K
(210) 461957
(151) 2017 05 31
(441) 2016 12 05
(732) XCELENS INTERNATIONAL SAGL, Chiasso, CH.
(540) GENYAL
(540)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
kosmetyki, lotony do włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 urzą‑
dzenia medyczne w postaci żelu wypełniającego na bazie kwasu
hialuronowego do iniekcji śródskórnych lub podskórnych, przezna‑
czone wyłącznie do zakupu i użytku przez lekarzy i profesjonalistów
specjalizujących się branży medycznej.
(111) 299705
(220) 2016 09 26
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) ZEMAN MACIEJ ART ZONE, Łomianki, PL.
(540) art zone
(540)

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

(210) 461981
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(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, usługi w zakresie tworzenia marki (re‑
klama i promocja), dekoracja wystaw sklepowych, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z drukami, w szczególności gazet,
katalogów, ulotek, plakatów i innych materiałów drukowanych,
projektowanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, mar‑
ketingowych i promocyjnych, w szczególności ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek .

(111) 299706
(220) 2016 09 26
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 23
(732) GMINA OTMUCHÓW, Otmuchów, PL.
(540) Lato Kwiatów
(540)

(210) 461983

(540) PURE Premium RICE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, złoty
(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ryż.
(111) 299710
(220) 2016 10 05
(210) 462331
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) FINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydzyna, PL.
(540) FINDO PLAZA BUSINESS CENTER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, fioletowy, granatowy,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.14, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe.
(111) 299707
(220) 2016 09 27
(210) 462028
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SAS PERKOWSKI, OKSIEJCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Białystok-Zaścianki, PL.
(540) SUPER SPEC
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, sodowy (ług), wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wybielająca (soda), wybielające (sole),
wywabiacze plam, środki do zmięczania tkanin, preparaty do prania
chemicznego, płyny do spryskiwaczy szyb, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, środki do szorowania, preparaty do czyszczenia,
preparaty do mycia, preparaty do krochmalenia, saszetki zapachowe
do bielizny, płyny antypoślizgowe do podłog, preparaty do odtłusz‑
czania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, sole wybielające, soda wybielająca, preparaty
do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do pole‑
rowania.
(111) 299708
(220) 2016 09 28
(210) 462075
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 02
(732) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce, PL.
(540) DEXTRIN
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 13 ognie, ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby), petar‑
dy.
(111) 299709
(220) 2016 09 28
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

4587

(210) 462079

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz zarządzania, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, 36 wynajem, zarzą‑
dzanie i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obro‑
cie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem budynków
biurowych, usługowych i mieszkalnych, wynajem powierzchni biu‑
rowych i handlowo-usługowych, kupno i sprzedaż nieruchomości,
42 badania i analizy techniczne.
(111) 299711
(220) 2016 11 04
(210) 462362
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) AKCYDENS ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ADAM CICHOCKI
I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA, Laski, PL.
(540) AKCYDENS
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.04, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy do wklejania, opaski papiero‑
we na cygara, akwarele, gazety, periodyki [czasopisma], atlasy, segre‑
gatory na luźne kartki, podstawki pod kufle do piwa, bilety, notatniki
[notesy], bloki [artykuły papiernicze], broszury, zeszyty do pisania
lub rysowania, notatniki [notesy], karty indeksowe, katalogi, książki,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], rysunki, koperty [artykuły
piśmienne], akwaforty [grafika], fotografie [wydrukowane], rejestry,
księgi główne [książki], formularze [blankiety, druki], mapy geogra‑
ficzne, reprodukcje geograficzne, rysunki, drukowane rozkłady, karty
pocztowe, materiały drukowane, publikacje drukowane, podręczniki
[książki], broszury, plany, skoroszyty, prospekty, oprawy książek, za‑
kładki do książek, kartki z życzeniami, podstawki na stół papierowe,
znaczki pocztowe, almanachy [roczniki], kalendarze, chorągiewki
papierowe, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], komiksy, okładki na książeczki czekowe, biu‑
letyny informacyjne, okładki na paszporty, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, ulotki, aktówki [artykuły biurowe], zakładki do stron,
bony wartościowe, 35 publikowanie tekstów reklamowych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 40 dru‑
kowanie szablonów, introligatorstwo, złocenie, drukowanie, druko‑
wanie litograficzne, drukowanie offsetowe, druk sitowy, 41 publiko‑
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek,
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redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w za‑
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
42 projektowanie opakowań, usługi graficzne.

(111) 299712
(220) 2016 10 06
(210) 462373
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) EXCLUSIVE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) EVENT MARKETING INSTITUTE EI EVENT MARKETING
INSTITUTE FOCUSED ON EXPERIENCE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 24.03.18, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(111) 299713
(220) 2016 10 10
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mediasplit
(540)

(210) 462489

(531) 01.13.01, 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz‑
nych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketin‑
gowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń
dla biura, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powiela‑
nie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, usługi
impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności
gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fak‑
turowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, punkty informacji konsumenc‑
kiej, handlowe wyceny, administrowanie hotelami, impresariat
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, marke‑
ting, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszech‑
nienie ogłoszeń reklamowych, sondaże, opinie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing, doradztwo handlowe, poszukiwania
w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów
reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyj‑
nych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa‑
mi przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działal‑
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ności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstwa, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac,
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachun‑
kowość, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama billboardo‑
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy telewizyjne, usługi sekretarskie, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, statystyczne zestawienia, usługi stenografii, organi‑
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tek‑
stów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonen‑
tów, telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, in‑
formacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, punkty in‑
formacji konsumenckiej, usługi menedżerskie dla sportowców, usłu‑
gi podatkowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrze‑
ni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospo‑
darczy, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarzą‑
dzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystycz‑
ne, przygotowywanie zeznań podatkowych, 41 doradztwo zawo‑
dowe, dubbing, fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, montaż taśm wideo, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo‑
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scena‑
riuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, pro‑
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
sporządzanie napisów np. do filmów, studia filmowe, udostępnia‑
nie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej
nie do pobrania w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów,
rozrywka, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzy‑
ki, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj‑
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowi‑
dów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu
audio, wypożyczanie taśm wideo.

(111) 299714
(220) 2016 10 10
(210) 462508
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) BIEL RADOSŁAW, Trzebinia, PL.
(540) CREATIVE LOVE
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, produkcja filmów, innych
niż reklamowe.
(111) 299715
(220) 2016 10 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa, PL.
(540) Jan Paweł pp II

(210) 462606
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(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, biały
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.13
(510), (511) 9 programy komputerowe systemu operacyjnego, ante‑
ny, dyski komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, filmy kine‑
matograficzne, kamery filmowe, kamery wizyjne, wideokasety, pro‑
gramy komputerowe, urządzenia do montażu filmów, dyski i taśmy
do nagrywania dźwięku, aparaty i ekrany projekcyjne, aparaty radio‑
we, słuchawki na uszy, szyldy nie zawarte w innych klasach, taśmy
wideo, suflery telewizyjne, 14 ozdoby [biżuteria], biżuteria i wyroby
jubilerskie, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nie‑
przetworzone lub pół-przetworzone, posążki z metali szlachetnych,
różańce, wisiorki, 16 podręczniki do programów komputerowych,
książki, czasopisma, śpiewniki, broszury, prospekty, kalendarze,
obrazy, reprodukcje, karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty,
bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty,
druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, karty, ko‑
miksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru, tektury i folii
z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy, pieczęcie, rysunki,
segregatory, przybory szkolne, śpiewniki, teczki tekturowe, skoroszy‑
ty, zakładki do książek, druki zawiadomień, zeszyty, znaczki poczto‑
we, przybory do pisania, 25 koszulki, chusty, kapelusze, czapki, opa‑
ski na głowę, daszki, szaliki-z napisami i emblematami, 26 ozdobne
plakietki, plakietki do noszenia [ nie z metali szlachetnych], 35 agen‑
cje reklamowe, reklamowanie, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, publikowanie tekstów reklamowych, obróbka tekstów, ogło‑
szenia reklamowe, reklama radiowa i telewizyjna, rozprowadzanie
i dystrybucja materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, re‑
klama korespondencyjna, reklama prasowa, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, służba informacyjna
w zakresie działalności gospodarczej, badanie rynku, sondaże opinii,
badanie opinii publicznej, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomo‑
ści), agencje prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, łączność poprzez
sieć światłowodów, transmisja programów radiowych i telewizyj‑
nych, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie
głosu i obrazu, usługi teleksowe, telefaksowe i telefoniczne, obsługa
przekazu fonicznego, zbieranie i przekazywanie wiadomości, prze‑
kaz satelitarny, obsługa telekonferencji,użytkowanie satelitów tele‑
komunikacyjnych, organizowanie systemów transmisyjnych, 41 pro‑
wadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie
rekolekcji, publikowanie książek, montaż programów radiowych i te‑
lewizyjnych, montaż taśm wideo, filmowanie, publikowanie tekstów
publicystycznych, studia nagrań, wypożyczania odbiorników radio‑
wych i telewizyjnych, usługi w zakresie wypożyczania kaset, płyt
i taśm, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych (zakwaterowanie),
prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie domów opieki.
(111) 299716
(220) 2016 10 13
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ZAROTYŃSKI DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) ifizjoterapia
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 02.09.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15

(210) 462613
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(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
do obsługi gabinetów lekarskich i innych placówek medycznych,
programy komputerowe do diagnostyki medycznej, do monitoro‑
wania stanu zdrowia, do monitorowania stanu ciąży, 16 czasopisma,
gazety, komiksy, książki, szablony kart ciążowych, 32 napoje ener‑
getyczne, napoje witaminowe, woda, 35 usługi promocji zdrowia,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w kom‑
puterowych bazach danych, udostępnianie skomputeryzowanych
informacji w dziedzinie medycyny, udostępnianie skomputeryzowa‑
nych informacji marketingowych w dziedzinie medycyny, 41 usługi
edukacyjne w dziedzinie diagnostyki medycznej, medycyny i re‑
habilitacji, organizacja i prowadzenie kursów, konferencji i sympo‑
zjów w dziedzinie diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji,
instruktaż w zakresie gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, zajęcia
sportowe, usługi trenera osobistego w zakresie rekreacji i sportu, in‑
formacja w zakresie rekreacji, kształcenie praktyczne w formie warsz‑
tatów, edycja tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, opieka przedszkolna,
42 badania w dziedzinie medycyny, badania biologiczne, badania
bakteriologiczne, ekspertyzy w dziedzinie medycyny, usługi labo‑
ratoriów naukowych, 44 usługi medyczne, usługi diagnostyczne,
usługi banku krwi, usługi punktu pobrań do badań diagnostycznych
i laboratoryjnych, usługi lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położ‑
nych, usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi chirurgii plastycznej,
usługi ginekologii estetycznej, usługi fizjoterapeutyczne i fizykotera‑
peutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycznej i pielęgniarskiej,
usługi opieki pielęgniarek i położnych w środowisku zamieszkania,
zabiegi sztucznego zapłodnienia i zapłodnienia in vitro, szkoła
rodzenia, doradztwo laktacyjne, doradztwo dietetyczne, usługi
psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi domów opieki, pro‑
wadzenie hospicjów, usługi sanatoryjne i kuracji uzdrowiskowych,
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 299717
(220) 2016 10 13
(210) 462621
(151) 2017 03 07
(441) 2016 11 21
(732) ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warka, PL.
(540) Sielanka Travel
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, biura
podróży, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja
wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja trans‑
portu drogą lądową morską, powietrzną, organizacja wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach
wakacji zorganizowanych, organizowanie podróży, organizowanie
podróży biznesowych, organizowanie podróży z i do hotelu, orga‑
nizowanie transportu, organizowanie wakacji, usługi organizatorów
wycieczek.
(111) 299718
(220) 2016 10 17
(210) 462775
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ANTIOXIQ
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 299719
(220) 2016 10 17
(210) 462784
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) DZIEWIĄTKOWSKI ADAM ADAMIGO, Częstochowa, PL.
(540) logicus
(510), (511) 28 gry planszowe, salonowe gry towarzyskie, karty
do gry, klocki do zabawy, puzzle, układanki do zabawy.
(111) 299720
(220) 2016 10 17
(210) 462798
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) pregnastin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme‑
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
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do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe‑
go do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż do celów
leczniczych, a określone szczegółowo w klasie 5.

(111) 299721
(220) 2016 10 17
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) IGIELSKI JAKUB LOCAL TOURS, Kraków, PL.
(540) CRACOW LOCAL TOURS i TOURS & MORE
(540)

(210) 462810

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 39 organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwie‑
dzaniem, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie zwiedzania mia‑
sta, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencji rezer‑
wującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek
ze zwiedzaniem, usługi osobistych przewodników turystycznych,
usługi przewodników turystycznych, organizowanie wycieczek,
zwiedzanie miasta na rowerach i samochodem, zwiedzanie tury‑
styczne, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewod‑
nikiem, usługi organizowania wycieczek.
(111) 299722
(220) 2016 10 17
(210) 462811
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) PELVIFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PelviFly
(540)

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet autorskiej aplika‑
cji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp.
z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, pro‑
wadzenie portali internetowych związanych ze sprzedażą autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
41 produkcja materiałów edukacyjnych, broszur, w tym filmów, na‑
grań i innych publikacji, również internetowych, związanych z tema‑
tyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
organizacja targów, wystaw i kongresów związanych z tematyką pro‑
filaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej aplikacji
i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, pozasz‑
kolne formy edukacji związane z tematyką profilaktyki zdrowotnej i re‑
habilitacji związane z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do trenin‑
gu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym szkolenia
i seminaria, działalność wspomagająca edukację w zakresie profilak‑
tyki zdrowotnej i rehabilitacji związana z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
w tym organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów, konkursów
edukacyjnych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
zdrowia i rehabilitacji, 44 działalność fizjoterapeutyczna związana z za‑
stosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych
stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
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wraz z urządzeniem kGoal, udzielanie, poprzez portale internetowe,
porad związanych z profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją z zastoso‑
waniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych stwo‑
rzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy waz
z urządzeniem kGoal.

(111) 299723
(220) 2016 10 17
(210) 462813
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) PELVIFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PelviFly
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna przez Internet autorskiej aplika‑
cji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp.
z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, pro‑
wadzenie portali internetowych związanych ze sprzedażą autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
41 produkcja materiałów edukacyjnych, broszur, w tym filmów, na‑
grań i innych publikacji, również internetowych, związanych z tema‑
tyką profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
organizacja targów, wystaw i kongresów związanych z tematyką pro‑
filaktyki zdrowotnej i rehabilitacji z zastosowaniem autorskiej aplikacji
i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o.
do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, pozasz‑
kolne formy edukacji związane z tematyką profilaktyki zdrowotnej i re‑
habilitacji związane z zastosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich
planów treningowych stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do trenin‑
gu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal, w tym szkolenia
i seminaria, działalność wspomagająca edukację w zakresie profilak‑
tyki zdrowotnej i rehabilitacji związana z zastosowaniem autorskiej
aplikacji i autorskich planów treningowych stworzonych przez PelviFly
Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy wraz z urządzeniem kGoal,
w tym organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów, konkursów
edukacyjnych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
zdrowia i rehabilitacji, 44 działalność fizjoterapeutyczna związana z za‑
stosowaniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych
stworzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy
wraz z urządzeniem kGoal, udzielanie, poprzez portale internetowe,
porad związanych z profilaktyką zdrowotną i rehabilitacją z zastoso‑
waniem autorskiej aplikacji i autorskich planów treningowych stwo‑
rzonych przez PelviFly Sp. z o.o. do treningu mięśni dna miednicy waz
z urządzeniem kGoal.
(111) 299724
(220) 2016 10 17
(210) 462815
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) Drosed SELECTION Młoda Polska Gęś Owsiana
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy, beżowy, zielony,
złoty, brązowy, żółty, różowy
(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 22 pierze z gęsi, 29 gęsi tuszki, gęsi świeże, gęsi mrożone,
piersi gęsie z kością, piersi gęsie bez kości ze skórą, piersi gęsie bez
kości bez skóry, nogi gęsie, mięso trybowane z nóg gęsich, skrzydła
gęsie, przetwory z mięsa gęsiego, łapy gęsie, szyje gęsie, łby gęsie,
wątroba gęsia, żołądki gęsie, wola z gęsi, tłuszcz gęsi, 35 zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywcze‑
go tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w jak najlepszych warunkach.

(111) 299725
(220) 2016 10 17
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin, PL.
(540) Śliwowica Góralska
(540)

(111) 299729
(220) 2016 10 18
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) JOBS.BG EOOD, Sofia, BG.
(540) CARS.pl
(540)

4591
(210) 462845

(210) 462824

Kolor znaku: jasnożółty, brązowy, biały, czerwony, szary, czarny
(531) 02.01.04, 03.04.11, 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe, na‑
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 299726
(220) 2016 10 17
(210) 462828
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) DIABETIMED
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty i artykuły medyczne, farmaceu‑
tyczne, weterynaryjne, higieniczne, dentystyczne oraz do tępienia
szkodników, a także suplementy diety i preparaty
dietetyczne, 10 artykuły medyczne zawarte w tej klasie.
(111) 299727
(220) 2016 10 18
(210) 462839
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) LENGIEWICZ ANNA, WROŃSKA MAGDALENA, BEREZOWSKA
AGNIESZKA, KOBYLECKA DOROTA LENGIEWICZ WROŃSKA
BEREZOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) LWB
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, świadczenie po‑
mocy prawnej.
(111) 299728
(220) 2016 10 18
(210) 462840
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) LENGIEWICZ ANNA, WROŃSKA MAGDALENA, BEREZOWSKA
AGNIESZKA, KOBYLECKA DOROTA LENGIEWICZ WROŃSKA
BEREZOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) L W B
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, świadczenie po‑
mocy prawnej.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, promocja on-line sieci komputero‑
wych i stron internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni re‑
klamowej, czasu reklamowego i środków przekazu, udostępnia‑
nie przestrzeni reklamowej drogą elektroniczną i globalnych sieci
informatycznych, reklamy pay per click, przygotowywanie reklam
prasowych, przygotowanie tekstów reklamowych, usługi reklamo‑
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecz‑
nościowych, indeksowanie stron w celach handlowych lub rekla‑
mowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, reklama
bezpośredniej odpowiedzi, doradztwo w zakresie reklamy, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklama banerów, usługi zarządzania
personelem reklamowym, rozpowszechnianie reklam dla osób trze‑
cich za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej w Internecie,
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Inter‑
necie, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klien‑
tom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży mienia osobistego, zamieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, dystrybucja reklam i ogłoszeń han‑
dlowych, umieszczanie reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy,
wynajem billboardów reklamowych, aktualizacja informacji rekla‑
mowych w komputerowej bazie danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi informacyjne w zakresie reklamy, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, organizowanie i przeprowadzanie imprez re‑
klamowych, przygotowanie prezentacji audio-wideo do użytku w re‑
klamie, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, rozwój programowanie i wdra‑
żanie oprogramowania, wynajem i konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
usługi dostawcy aplikacji, mianowicie hosting aplikacji oprogramo‑
wania komputerowego osób trzecich, wypożyczanie oprogramo‑
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wynajem oprogramo‑
wania operacyjnego dla sieci komputerowych i serwerów, wypoży‑
czanie oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania
dla elektronicznych baz danych, usługi dostosowywania oprogra‑
mowania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo‑
wania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwerów
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro‑
gramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się tre‑
ściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami,
zarządzanie stronami internetowymi osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów
on-line, platforma jako usługa, interaktywne usługi hostingowe,
które pozwalają użytkownikom na publikowanie i udostępnianie
własnych treści i zdjęć w Internecie, usługi przechowywania danych
elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, hosting treści
multimedialnych dla osób trzecich, hosting obiektów on-line do pro‑
wadzenia dyskusji interaktywnych, hosting spersonalizowanych
stron internetowych, hosting platform w Internecie, hosting portali
internetowych, hosting stron w Internecie, oprogramowanie jako
usługa, inżynieria oprogramowania.
(111) 299730
(220) 2016 10 19
(210) 462890
(151) 2017 05 10
(441) 2016 12 19
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, PL.
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(540)
(540)
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nie domów na wakacje, usługi zakwaterowania dla obozów wakacyj‑
nych.

(111) 299733
(220) 2016 10 20
(210) 462930
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW PPHU KARGA, Pleszew, PL.
(540) KOTŁOSPAW KOTŁY Z PLESZEWA
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, szary, jasnożółty,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 03.04.04, 05.01.03, 03.07.01, 03.07.16, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299731
(220) 2016 10 19
(210) 462892
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE ROLPOT SPÓŁKA JAWNA KRÓLEWSKI I PANEK,
Płock, PL.
(540) VIVAT
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty
(531) 25.01.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony.
(111) 299732
(220) 2016 10 14
(210) 462918
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) CICHOWICZ BARBARA TOMIGROUP, Bydgoszcz, PL.
(540) salonwakacji.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, błękitny, granatowy
(531) 12.01.06, 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizowanie podróży, imprez turystycznych, wy‑
cieczek, świadczenie usług turystycznych zwiedzanie, usługi osób
towarzyszących podróżnym, usługi przewodników i pilotów wycie‑
czek, usługi wypożyczania pojazdów, w szczególności samochodów
i rowerów, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycz‑
nych i biur turystycznych zawarte w klasie 39, w szczególności usługi
świadczone przez te podmioty z wykorzystaniem Internetu, usługi
rezerwacji i sprzedaży miejsc na wycieczki i podróż, usługi rezerwacji
i sprzedaży biletów związanych z transportem, w szczególności bi‑
letów lotniczych, usługi związane z informacją dotyczącą podróży,
w szczególności w zakresie taryf, rozkładów jazdy i sposobów trans‑
portu, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególności kultural‑
nych i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, informa‑
cja o rekreacji, usługi związane z organizacją wypoczynku, zwłaszcza
z wykorzystaniem Internetu, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 tymczasowe zakwaterowa‑
nie, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur
turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania
dla podróżnych, w szczególności w hotelach, domach turystycznych,
motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych,
świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie
noclegów, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowa‑

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygna‑
lizacyjne i kontrolne, aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyj‑
na 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, ekolo‑
giczne 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 podaj‑
nika, 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 ko‑
minowe, zbiorniki zasypowe, bojlery, bojlery ogrzewcze, wymienniki
ciepła, rekuperatory ciepła, zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolekto‑
ry słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura re‑
gulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojo‑
we 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 grzew‑
czych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.
(111) 299734
(220) 2016 10 20
(210) 462954
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) magnetic chocake
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wafelki w polewie czekoladowej.
(111) 299735
(220) 2016 10 20
(210) 462963
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PRO ARTE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MultiCare
(510), (511) 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zaopatrze‑
nie osób trzecich, zakupy produktów i usług dla osób trzecich, pro‑
mocje sprzedaży dla osób trzecich, badania marketingowe, badania
rynku, 36 wynajmowanie gabinetów i placówek opieki medycznej,
44 opieka zdrowotna, usługi placówek opieki medycznej, niehospi‑
talizacyjne, kliniki medyczne, chiropraktyka, fizjoterapia, fizykotera‑
pia, masaż, szpitale, pomoc medyczna, wynajmowanie, wypożycza‑
nie urządzeń gabinetów lekarskich oraz urządzeń placówek opieki
medycznej.
(111) 299736
(220) 2016 10 21
(210) 462975
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) Altera Corporation, San Jose, US.
(540) QUARTUS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i podręczniki użyt‑
kownika sprzedawane jako całość, do stosowania w projektowaniu
i obsłudze urządzeń półprzewodnikowych i układów scalonych,
oprogramowanie telekomunikacyjne do stosowania w sieciach kom‑
puterowych i w globalnej sieci komputerowej do zapewniania dostę‑
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pu on-line do baz danych stosowanych do projektowania i aplikacji
urządzeń półprzewodnikowych i układów scalonych.

(111) 299737
(220) 2016 10 24
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 06
(732) LEWANDOWSKI MARCIN, Grudziądz, PL.
(540) PACHNIDELKO.PL
(540)

(210) 463034

Kolor znaku: ciemnoróżowy, jasnoróżowy, czarny
(531) 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, olejki eteryczne, olejki perfumo‑
wane, olejki do kąpieli, olejki do masażu, płyny odtłuszczające dla
celów kosmetycznych, pianki do kąpieli, żele pod prysznic, płyny
do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka kosme‑
tyczne, toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do kąpieli, mydła,
odżywki do włosów, maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery
do włosów, szampony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy,
preparaty zapachowe do szaf i garderób, preparaty kosmetyczne
do opalania się, preparaty do aromaterapii, woski do ciała, parafiny
do ciała, kremy do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty kwiatowe do perfum,
dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, po‑
kazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i rekla‑
mowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów re‑
klamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów
higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, sprzedaż za pośred‑
nictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
chemii gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, bada‑
nie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompu‑
terowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne
(organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników rekla‑
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama
telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy handlowe, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich.
(111) 299738
(220) 2016 10 24
(210) 463040
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) OIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) onggi
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły spo‑
żywcze, żywność orientalna, składniki, akcesoria i zestawy do przygo‑
towywania sushi oraz potraw kuchni koreańskiej, usługi prowadzenia
sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych
i aukcji internetowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie,
41 usługi związane z organizowaniem i obsługą zabaw (balów, dys‑
kotek), przyjęć, konferencji, zjazdów, sympozjów, usługi szkolenio‑
we, prowadzenie kursów szkoleniowych w dziedzinie gastronomii,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, catering i obsługa
przyjęć, gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich usługi
barowe, bary szybkiej obsługi, stołówki, usługi związane z przygo‑
towywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich do‑
stawa, 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) 299739
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) PODAJ. TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) smaczne.TO
(540)

(210) 468930

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, za‑
rządzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe zarządza‑
nie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
41 prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odży‑
wianiem, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro‑
nicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publi‑
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 299740
(220) 2017 03 17
(210) 468980
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) HERA EWA HERA USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSTWO,
Szczecin, PL.
(540) HERA
(540)

(531) 05.13.01, 27.05.01, 09.01.07
(510), (511) 4 znicze nagrobne, nieelektryczne, 6 nagrobki metalo‑
we i metalowe tablice nagrobkowe, płyty nagrobne metalowe, stele
nagrobne metalowe, tabliczki nagrobne metalowe, groby metalo‑
we, 14 tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, 19 nagrobki i płyty
nagrobne niemetalowe, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
tablice nagrobkowe niemetalowe, tabliczki nagrobne z marmuru,
kamienia lub betonu, ogrodzenia niemetalowe grobów lub nagrob‑
ków, kamień budowlany, kamień naturalny, rzeźby kamienne, po‑
mniki kamienne, kamienie pamiątkowe, groby, grobowce, stele na‑
grobkowe lub pomniki niemetalowe, 20 trumny i urny pogrzebowe,
tabliczki nagrobne z tworzyw sztucznych, panele frontowe do tru‑
mien prezentujące zdjęcia i informacje o zmarłym, 26 wieńce z kwia‑
tów sztucznych, kwiaty sztuczne, 31 wieńce pogrzebowe z kwiatów
naturalnych, 37 murarstwo, czyszczenie kamieniarki naprawa i reno‑
wacja grobów i nagrobków, 40 grawerowanie nagrobków, rzeźbienie
w kamieniu, 43 usługi w zakresie bankietów, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne
okazje, usługi cateringu zewnętrznego, 44 wykonywanie wieńców,
45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji,
prowadzenie ceremonii pogrzebowych. kremacja, przygotowywanie
ciała do pogrzebu, ekshumacje, opieka nad kwaterami cmentarnymi
i cmentarzami w zakresie utrzymania i podnoszenia ich estetyczne‑
go stanu i wyglądu, pośrednictwo w rozliczaniu kosztów pogrzebo‑
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wych, usługi rzeczoznawcy w zakresie konstrukcji i budowy grobów
i nagrobków.

(111) 299741
(220) 2016 10 24
(210) 463046
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) SZUŁCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, KLONOWSKI ARTUR,
PRZYŁUCKI ŁUKASZ LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA, Leszno, PL.
(540) lombard 66
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania poży‑
czek pod zastaw, usługi lombardowe, usługi w zakresie obrotu wie‑
rzytelnościami.
(111) 299742
(220) 2016 10 24
(210) 463084
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV
FILM, Łódź, PL.
(540) popcorn film
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, fotokopiowanie, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo‑
we, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, usługi promocji
wizerunku do celów reklamy, filmu i telewizji oraz produkcji rozryw‑
kowych, 40 usługi fotograficzne w zakresie wywoływania filmów
i wykonywania odbitek fotograficznych, kopiowanie zdjęć, 41 usłu‑
gi agencji modeli do pozowania, usługi agencji castingowej, usługi
artystów teatralnych, produkcja filmów, montaż programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów piękności, prowa‑
dzenie studia filmowego, usługi fotograficzne i wykonywanie zdjęć,
sesje zdjęciowe.
(111) 299743
(220) 2016 11 03
(210) 463478
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) SMART DATA LIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Smart Data LIGHTS
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, żołty
(531) 26.11.03, 26.11.22, 13.01.06, 13.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowa‑
nia i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycz‑
nych, elektronicznych i mechanicznych, elektryczne lub elektronicz‑
ne moduły kontrolno-sterujące, elektroniczne jednostki sterujące,
elektroniczne jednostki sterujące oświetleniem zewnętrznym i ulicz‑
nym, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne przyrządy
sterujące oświetleniem zewnętrznym i ulicznym, elektryczne urzą‑
dzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia kontrolno-ste‑
rujące oświetleniem zewnętrznym i ulicznym, komputerowe urzą‑
dzenia sterujące, komputerowe urządzenia sterujące oświetleniem
zewnętrznym i ulicznym, mikroprocesorowe urządzenia sterujące,
narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowe‑
go, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp
do sieci, platformy oprogramowania komputerowego, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, podzespoły
elektroniczne, podzespoły elektroniczne do sterowników oświetle‑
nia zewnętrznego i ulicznego, programowalne urządzenia sterujące,
programowalne urządzenia sterujące oświetleniem zewnętrznym
i ulicznym, regulatory oświetlenia, sterowniki oprogramowania,
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożli‑
wiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym
komunikację między sobą, sterowniki oprogramowania do oświetle‑
nia zewnętrznego i ulicznego, sterowniki programowalne, sterowniki
przemysłowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia do kontroli ru‑

Nr 12/2017

chu drogowego [oświetlenie], urządzenia do transmisji, urządzenia
do transmisji sygnału, urządzenia do bezprzewodowej transmisji,
urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia sterujące, sterowniki,
podzespoły elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, opro‑
gramowanie, zdalne, elektryczne lub elektroniczne stanowiska kon‑
trolno-sterujące, 11 elektryczne oświetlenie światłowodowe, insta‑
lacje oświetlenia, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego,
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia: osprzęt do oświetlenia,
oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, oświetle‑
nie elektryczne, oświetlenie LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], oświetlenie uliczne, oświetlenie zewnętrzne,
zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, 35 usługi han‑
dlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowe‑
go, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle‑
niem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 37 insta‑
lacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroener‑
getycznych, 38 bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów
głosowych, elektroniczna transmisja danych, usługi doradcze i kon‑
sultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łącz‑
ności bezprzewodowej, telekomunikacja, transmisja danych przez
komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmi‑
sja danych drogą kablową, transmisja danych na rzecz osób trzecich,
telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów
telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, transmi‑
sja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej, transmisja bezprzewodowa dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, transmisja przewodowa dźwięków,
obrazów, sygnałów i danych, transmisja wiadomości, danych i treści
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 42 aktu‑
alizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo kompu‑
terowe, doradztwo naukowe, doradztwo projektowe, doradztwo
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem oświetlenia, instalacja oprogramowa‑
nia sprzętowego, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomo‑
cą oprogramowania, naprawa oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oświetlenia, pro‑
jektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, rozwój, pro‑
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi wdrażania,
adaptacji, aktualizacji, konserwacji i pomocy technicznej w zakresie
oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania kom‑
puterowego, wynajem oprogramowania sprzętowego.

(111) 299744
(220) 2016 10 26
(210) 463167
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 09
(732) SZELA-ADAMSKA JUSTYNA PRO MUSICA, Chmielnik, PL.
(540) Szkoła Muzyki Rozrywkowej Pro Musica
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, nauka tańca.
(111) 299745
(220) 2016 10 26
(210) 463189
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) JAKON TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) JAKON
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, bramy metalowe, pokrycia metalowe, drzwi
metalowe, okna metalowe, pojedyncze drobne wyroby metalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe: rury spustowe, drenażowe,
sztywne, rynny, rusztowania, schody, półfabrykaty drewniane, dachy
niemetalowe, stropy, daszki niemetalowe, ramy do okien, okiennice,
podłogi, płytki parkietowe, 36 usługi deweloperskie w zakresie or‑
ganizacji oraz zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwesty‑
cyjnych, usługi w zakresie zakupu nieruchomości, pozyskiwanie wy‑
maganych pozwoleń na budowę, finansowanie inwestycji, ze źródeł
własnych i kredytów bankowych, obsługa i zarządzanie nierucho‑
mościami, rozliczania finansowe transakcji związanych z kupnem lub
sprzedażą i wynajmem nieruchomości, 37 usługi budowlane, gene‑
ralne wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót zewnętrz‑
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nych i wewnętrznych, robót ogólno-budowlanych, konstrukcyjnych,
instalatorstwa technicznego, centralnego ogrzewania, wodno-kana‑
lizacyjnych, gazowych, elektrycznych, nadzór budowlany, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami tj. przywracają‑
ce obiekt do stanu używalności po jego zużyciu, uszkodzeniu, pogor‑
szeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu, restauracja istnieją‑
cych budynków, lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być
przywrócone do stanu pierwotnego, usługi związane z naprawami
w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi lub
podobnych, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów
w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek ich cech, usłu‑
gi pomocnicze w budownictwie takie jak nadzór budowlany, usługi
polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, as‑
faltowanie, czyszczenie budynków, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja rurocią‑
gów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, in‑
stalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
do chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy
palników, izolowanie budynków, kamieniarstwo, 42 projektowanie
obiektów budowlanych, usługi w zakresie projektowania instalacji
obiektów budowlanych, projekty architektoniczne, technologiczne,
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek‑
tury i technologii, projektowanie konstrukcji budynków i budowli,
projektowanie specjalistycznych robót budowlanych, robót budow‑
lano-wykończeniowych, rurociągów, obiektów mostowych, wyko‑
nania robót budowlanych drogowych, budowy obiektów inżynierii
wodnych, wentylacyjnych i gazowych, analiza projektów technicz‑
nych, badania techniczne i doradztwo budowlane, kosztorysowanie,
ekspertyzy inżynieryjne, usługi geodezyjne i kartograficzne, poszu‑
kiwania geologiczne.

(111) 299746
(220) 2016 10 27
(210) 463201
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Mivago
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, wi‑
taminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żyw‑
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma‑
gające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herba‑
ty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzyma‑
tyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, materiały, banda‑
że, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące
do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe
do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opa‑
trunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy,
plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, 10 bransole‑
ty do celów medycznych, rozpylacze do aerozoli do celów medycz‑
nych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek,
aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów
antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, apli‑
katory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory,
inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów
leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycz‑
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nych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmie‑
nia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki
do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski
gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smocz‑
ki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki
do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki doma‑
ciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki
do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała,
środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknię‑
cia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszy‑
wania, kremy o statusie wyrobu medycznego, terapeutyczne plastry,
okłady .

(111) 299747
(220) 2016 10 27
(210) 463218
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież
sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 35 organizo‑
wanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, usługi zwią‑
zane z organizacją imprez, targów i wystaw w celach reklamowych
lub handlowych, informacje o imprezach internetowych przepro‑
wadzanych w celach reklamowych lub handlowych, informacja
o imprezach rozrywkowych przeprowadzanych w celach reklamo‑
wych lub handlowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, działalność sportowa, rozrywka on-line, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, organizowanie wystaw w celach innych niż
reklamowych lub handlowych, wydarzeń kulturalnych oraz kon‑
certów, usługi związane z organizacją koncertów, usługi związane
z organizacją imprez, targów i wystaw w celach innych niż reklamo‑
wych lub handlowych, informacje o imprezach internetowych prze‑
prowadzanych w celach innych niż reklamowych lub handlowych,
informacja o imprezach rozrywkowych przeprowadzanych w celach
innych niż reklamowych lub handlowych, usługi klubowe w zakresie
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizo‑
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, zajęcia sportowe
i kulturalne, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez spor‑
towych, organizowanie imprez, zawodów i turniejów sportowych,
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja filmowa, te‑
lewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, telewizyjne
i radiowe programy rozrywkowe, montaż programów telewizyjnych
i radiowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo
i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, szkole‑
nia zawodników sportowych, usługi klubów sportowych.
(111) 299748
(220) 2016 10 27
(210) 463220
(151) 2017 06 21
(441) 2017 01 09
(732) FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) preemium.pl
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież
sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 41 usługi w za‑
kresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie sportu,
rozrywka on-line, usługi w zakresie kultury, organizowanie wystaw
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w celach innych niż reklamowych i handlowych, wydarzeń kultu‑
ralnych oraz koncertów, usługi związane z organizacją koncertów,
imprez, targów i wystaw w celach innych niż reklamowych i handlo‑
wych, informacje o imprezach internetowych przeprowadzanych
w celach innych niż reklamowych i handlowych, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edu‑
kacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wydarzeń sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, zajęcia sportowe i kulturalne, w tym or‑
ganizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie
imprez, zawodów i turniejów sportowych, usługi doradcze w zakre‑
sie organizowania imprez sportowych, usługi wydawnicze, publiko‑
wanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicz‑
nych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe,
usługi studia nagrań, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe,
montaż programów telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i rozpo‑
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypo‑
życzanie nagrań dźwiękowych, szkolenia zawodników sportowych,
usługi klubów sportowych.

(111) 299749
(220) 2016 10 27
(210) 463225
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 30
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AVENIDA POZNAŃ
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot‑
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy,
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papiero‑
we, torby na zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z karto‑
nu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami,
kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tyto‑
niowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie cen‑
trami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi,
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakre‑
sie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane
z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych
oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, orga‑
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, po‑
kazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowa‑
dzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnia‑
niem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez In‑
ternet artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków,
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za po‑
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han‑
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma‑
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra‑
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo‑
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawia‑
nie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiek‑
tów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni
handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administro‑
wanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach
handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich ob‑
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rotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieru‑
chomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany
walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów
wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi,
emisja bonów wartościowych w związku z programami motywa‑
cyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wy‑
konywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiek‑
tów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepa‑
kowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usłu‑
gi biura podróży, 41 Usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji,
prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekre‑
acyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, orga‑
nizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw
oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów,
kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, za‑
baw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie
prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń ki‑
nematograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyj‑
nych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych
niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami
do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w po‑
staci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań,
wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych,
usługi hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usłu‑
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi
z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i ob‑
razy za pośrednictwem sieci komputerowej online, szkolenia perso‑
nelu: w zakresie cateringu, prezentacji żywności, w zakresie technik
komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia mak‑
symalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do‑
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi,
43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie
przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usłu‑
gi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony
zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem,
prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psy‑
chologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosme‑
tycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
nad dziećmi.

(111) 299750
(220) 2016 10 27
(210) 463247
(151) 2017 05 30
(441) 2017 01 02
(732) ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) LUMEN
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papie‑
rowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania i przechowywania
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z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introli‑
gatorskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, odbitki fotogra‑
ficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania (nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi,
broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze,
torby, opakowania z papieru, tektury, mapy, przewodniki turystycz‑
ne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki,
długopisy, ołówki, pióra, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich
następujących towarów i usług: produkty chemiczne, kleje, farby,
pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszcze‑
nia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetlenio‑
we, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje
dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środ‑
ki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fo‑
tograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze‑
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetla‑
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne
ognie, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby ju‑
bilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro‑
nometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych
materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla ar‑
tystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby po‑
dróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drew‑
na, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, musz‑
li, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowe‑
go oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, na‑
krycia głowy, dywany, chodniki i inne towary do pokrywania podłóg,
gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinko‑
we, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cu‑
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra‑
wy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owo‑
ce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe,
przybory dla palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą‑
danie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to‑
warów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w du‑
żym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie,
wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
powierzchni usługowej, wynajmowanie kopiarek, dobór persone‑
lu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych,
hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przed‑
siębiorstwami handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostęp‑
nianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowa‑
nie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i admini‑
stracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i administro‑
wanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie
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promocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja han‑
dlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dys‑
trybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umiesz‑
czanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, za‑
rządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi
finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie
czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadze‑
nie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarzą‑
dzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie komplek‑
sami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi
finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nie‑
ruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi
wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomo‑
ści, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ba‑
dania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, 37 usługi
budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące
nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa
i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyj‑
nych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, in‑
stalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamanio‑
wych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po‑
dróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pa‑
kowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw i imprez kultural‑
nych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa lote‑
rii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów
gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, restauracje, usługi biur podróży.

(111) 299751
(220) 2016 10 28
(210) 463278
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) STREFA dzieci
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, biały
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablo‑
wej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej,
wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych,
elektroniczna wymiana i przekazywanie wiadomości i komunikatów,
przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą
łączy telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, interneto‑
wej polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmi‑
sji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(111) 299752
(220) 2016 10 28
(210) 463308
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) KRYSTYNA JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) DETEKTORY KOSMETYCZNE
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielę‑
gnacji skóry, toniki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, pre‑
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów leczniczych, płyny
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych
kremów, emulsji, żeli, oliwek balsamów, preparaty witaminowe, sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do ce‑
lów leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania
stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji.
(111) 299753
(220) 2016 10 31
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz, PL.
(540) Świat suma
(540)

(210) 463368

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 03.09.01, 03.09.10, 03.09.13, 27.05.01, 27.03.01, 27.03.03,
29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
czasopisma [periodyki], periodyki, periodyki [czasopisma], periodyki
drukowane, czasopisma branżowe, czasopisma z plakatami, medycz‑
ne czasopisma fachowe, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama w czasopismach, zapewnianie prze‑
strzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 38 do‑
stęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, przesyłanie informacji za pomocą poczty
elektronicznej, przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elek‑
tronicznej, 41 publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią‑
żek, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w za‑
kresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych ksią‑
żek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, organizowanie zawodów sporto‑
wych, produkcja filmów wideo i DVD.
(111) 299754
(220) 2016 10 31
(210) 463385
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) KRYWULT JACEK, KRYWULT BEATA PROJEKTOWANIE
I WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SPÓŁKA CYWILNA,
Gliwice, PL.
(540) RFID POLSKA
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 16.01.06, 26.07.25, 26.02.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy (nagrane i software
ładowalny) dla wspierania działalności gospodarczej w zakresie zarzą‑
dzania i administrowania działalnością gospodarczą oraz dla działów
produkcji, sprzedaży i gospodarki magazynowej a także logistyki: za‑
opatrzenia, produkcji, dystrybucji i transportu w przedsiębiorstwie,
programy komputerowe (nagrane i software ładowalny) do groma‑
dzenia, przetwarzania i raportowania oraz do przesyłania danych
w systemach magazynowych i systemach sprzedaży oraz do inwenta‑
ryzacji, a także dla: systemów kontroli bagażu oraz wnoszenia opłat
celnych i poboru opłat autostradowych, systemów kontroli przemiesz‑

Nr 12/2017

czania się osób i pojazdów, systemów ewidencji uczestników konfe‑
rencji, systemów logistyki do kontroli przemieszczania pojazdów i to‑
warów w łańcuchu dostaw, systemów przeciw kradzieżowych, oraz dla
kart lojalnościowych w handlu, elektroniczne urządzenia i instalacje,
w tym o częstotliwości radiowej, dla celów bezpieczeństwa, identy‑
fikacji, ewidencji i śledzenia towarów, jak również dla celów oblicze‑
niowych, 35 usługi sprzedaży detaliczne (w tym za pośrednictwem
Internetu i innych środków komunikacji) urządzeń pomiarowych, sy‑
gnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów przewodzących,
do przełączania, transformacji i kontrolno-sterujących, w tym działają‑
cych na częstotliwościach radiowych, urządzeń do nagrywania, trans‑
misji, przetwarzania i odtwarzania dźwięku, obrazu, magnetycznych
nośników danych, maszyn liczących, nagrane dyski, płyty kompakto‑
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzętu przetwarzającego
dane i komputerów, programów komputerowych (zapisanych i do po‑
brania), publikacji elektronicznych [do pobrania].

(111) 299755
(220) 2016 11 02
(210) 463412
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE,
Gdańsk, PL.
(540) Bank Dobrych Miejsc
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów (w tym on‑
-line) obejmujących: żywność, napoje, produkty farmaceutyczne, re‑
klama, wynajmowanie przestrzeni reklamowe, obsługa programów
lojalnościowych, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie zbiórek charytatywnych, organizowanie zbiorów róż‑
nych produktów, organizowanie zbiórek żywności, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, wydawanie bonów w związku z programami
lojalnościowymi, usługi powiernicze, zarządzanie nieruchomo‑
ściami, usługi finansowe, informacje bankowe, operacje bankowe,
41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związane z ochroną środo‑
wiska, doradztwo w zakresie stylu życia, usługi doradcze, informacyj‑
ne i konsultacyjne dotyczące ochrony środowiska i stylu życia, usłu‑
gi edukacyjne w zakresie przeciwdziałania marnowania żywności
i składników odżywczych, organizowanie kongresów, seminariów,
konferencji i działalności o charakterze edukacyjnym lub kultural‑
nym, organizowanie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych
oraz kulturalnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz‑
rywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, warsztaty
kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, usługi
w zakresie rekreacji, rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi w za‑
kresie organizowania, rezerwacji, komercjalizacji wszelkich usług
kulturalnych, sprzedaży biletów, kluby wakacyjne (animacje, zajęcia
sportowe, kulturalne, warsztaty kulinarne i rozrywka).
(111) 299756
(220) 2016 11 02
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE FLEUR de femme
(540)

(210) 463414

Kolor znaku: różowy, srebrny, czarny, biały, złoty
(531) 25.01.09, 26.04.01, 26.04.02, 26.15.11, 19.03.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty,
dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki ete‑
ryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery
do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki ko‑
smetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo [wyroby perfumeryjne],
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
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(111) 299757
(220) 2016 11 02
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) LEWANDOWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) SKLEP I PIWIARNIA PIWODAWCA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 463422

4599

dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe,
publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów nauko‑
wych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek i perio‑
dyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.

(111) 299760
(220) 2016 11 03
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 16
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 463477

(531) 04.05.02, 04.05.03, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01,
09.07.05, 09.03.13
(510), (511) 32 piwo, 43 oferowanie żywności i napojów w restaura‑
cjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba‑
rach.
(111) 299758
(220) 2016 11 03
(210) 463466
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów, PL.
(540) SD SKANDYNAWSKI DOM
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlenia, gotowania, abażury
do lamp, akcesoria łazienkowe, czajniki elektryczne, żarówki oświe‑
tleniowe, 16 papier i karton, materiały biurowe, kleje do celów biuro‑
wych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bielizna stołowa
papierowa, pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory na luźne
kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, 20 me‑
ble, lustra, ramki do obrazów, bambus, meble ogrodowe, poduszki,
rolety papierowe, stojaki, półki, wieszaki i haczyki na ubrania, 21 przy‑
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebie‑
nie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i cera‑
miczne, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy,
poszwy, poszewki, prześcieradła, serwetki tekstylne, ręczniki, tkaniny,
zasłony, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich i promocja sprzeda‑
ży dla osób trzecich za pośrednictwem sieci komputerowej: urządzeń
do oświetlenia, gotowania, papieru, kartonu, materiałów biurowych,
materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, pudełek kartono‑
wych lub papierowych, segregatorów, serwetek stołowych papiero‑
wych, mebli, luster, ramek do obrazów, mebli ogrodowych, przybo‑
rów i pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego, sprzętu
do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych,
tekstyliów i substytutów tekstyliów, bielizny pościelowej, ręczników,
tkanin, zasłon, świec, stroików, stroików bożonarodzeniowych.
(111) 299759
(220) 2016 11 03
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 16
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 463472

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 10.03.10, 10.03.16, 15.07.01, 15.07.04, 15.07.07, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy szkolenio‑
we, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowa‑

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.03.15, 24.15.01, 24.15.99, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.12,
20.05.07
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy szkolenio‑
we, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, kursy
szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz‑
nych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe,
publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów nauko‑
wych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek i perio‑
dyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(111) 299761
(220) 2016 11 03
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) ZAGÓROWSKA KAMILA, Warszawa, PL.
(540) coverover
(540)

(210) 463498

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 24 śpiwory, pledy podróżne, 25 odzież wodoodporna,
okrycia wierzchnie, poncha, nakrycia głowy.
(111) 299762
(220) 2016 11 03
(210) 463504
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) GORYŃSKI PAWEŁ GOMETAL, Barlinek, PL.
(540) GOMETAL P. GORYŃSKI
(510), (511) 39 spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spe‑
dycja towarów drogą lądową, przewóz towarów, przewóz ładunków,
przewożenie samochodami ciężarowymi, transport samochodowy,
przewożenie i dostarczanie towarów.
(111) 299763
(220) 2016 11 03
(210) 463511
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) KONARZEWSKI RAFAŁ A) 2FUTURE RAFAŁ KONARZEWSKI,
Warszawa, PL.
(540) NUNU
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież i obuwie, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa torebek, odzieży i obuwia.
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(111) 299764
(220) 2016 11 04
(210) 463530
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 06
(732) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR.
(540) KWETABEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

sów dotyczących mody i projektowania odzieży, organizowanie spo‑
tkań innych niż biznesowe, 42 doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych dotyczących mody i modelingu, testowanie
materiałów, testowanie tekstyliów, usługi projektowania odzieży,
usługi doradztwa w zakresie projektowania odzieży, stylizacja jako
wzornictwo przemysłowe.

(111) 299765
(220) 2016 11 04
(210) 463534
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) TIR-KON PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MARCINKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Sieradz, PL.
(540) AroSmak Przyprawa warzywna do potraw TIR-KON Sp.J.
NIEBAGATELNY SMAK ZA NIEBAGATELNIE NISKĄ CENĘ
(540)

(111) 299767
(220) 2016 11 04
(210) 463557
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA JUICY JAR
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) JUICY BOX
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 299768
(220) 2016 11 04
(210) 463561
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa AEON
Co. Ltd.), Chiba-city, JP.
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU natural
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, złoty,
czerwony, ciemnoczerwony, żółty, ciemnożółty, jasnożółty,
pomarańczowy, ciemnofioletowy, zielony, jasnozielony, brązowy,
jasnobrązowy, jasnoszary, czarny, jasnoróżowy, biały
(531) 02.01.11, 29.01.15, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.08,
05.09.15, 05.09.21, 05.09.24, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 przyprawy i mieszanki przyprawowe na bazie przy‑
praw naturalnych, suszonych warzyw, substancji smakowych i aro‑
matycznych, naturalne aromaty do środków żywnościowych.
(111) 299766
(220) 2016 11 04
(210) 463535
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) SCURA AŁŁA L ‚AF FASHION PROJECT, Józefów, PL.
(540) L’AF
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, 18 torby, torebki, port‑
fele, portmonetki, torby podróżne, paski do garderoby, walizki,
walizy, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki,
apaszki, kapelusze, suknie, spódnice, kostiumy, spodnie, marynarki,
bluzki, sukienki, żakiety, garsonki,komplety odzieży, odzież wierzch‑
nia, odzież sportowa, garnitury, koszule, bielizna, 35 agencje han‑
dlowe, organizowanie pokazów mody w celach promocyjnych, pre‑
zentowanie produktów w celach sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi modelek i modeli do celów reklamy lub promocji sprzedaży,
prowadzenie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców
artykułów odzieżowych i dodatków, prowadzenie sklepów hurto‑
wych i detalicznych z odzieżą, z bielizną, z obuwiem, z wyrobami
skórzanymi, z tekstyliami, z biżuterią, z dodatkami do ubiorów, pro‑
wadzenie sklepów hurtowych i detalicznych internetowych z odzie‑
żą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami, z dodatkami do ubiorów,
z biżuterią, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich tych
towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to‑
wary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, agencje
importowo-eksportowe, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artyku‑
łów odzieżowych, 41 organizowanie sesji fotograficznych, wykony‑
wanie fotografii, reportaże, organizowanie pokazów mody w celach
kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie warsztatów i konkur‑

(531) 05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
27.05.01
(510), (511) 29 mięso, (nieżywe) ryby i owoce morza przeznaczone
do spożycia, żywność przetworzona na bazie mięsa, ryb i owoców
morza, gotowe posiłki z mięsa, ryb i owoców morza, gotowana fa‑
sola, ser sojowy, fasola konserwowa, odsmażana fasola, warzywa
przetworzone, owoce przetworzone, mrożone warzywa, mrożone
owoce, jaja, jaja przetworzone, mleczne produkty, oleje i tłuszcze
jadalne, przetwory spożywcze z mięsa, przetwory spożywcze z wa‑
rzyw, zupy, smażone tofu, pasty przyrządzone z bulwy Arum, mleko
sojowe, tofu, nasiona soi, fermentowane białko sojowe do spożycia
przez ludzi, japońskie zupy z makaronem, kiełbaski do hot dogów,
31 proso zwyczajne, sezam, gryka, kukurydza, proso japońskie, psze‑
nica, jęczmień, owies, orzechy kokosowe, słód, chmiel, korek jako
surowiec, liście palmowe, (żywe) ryby i owoce morza przeznaczone
do spożycia, świeże algi do spożycia, zwierzęta i ryby (nie przezna‑
czone do spożycia), ptaki i gady (żywe), jajeczka jedwabników, jaja
do wylęgania, karmy i pasze, przynęty dla wędkarstwa (żywe), świeże
owoce, świeże warzywa, trzcina cukrowa, cukier buraczany, nasiona,
drzewa, trawy, trawniki, suszone kwiaty, nasiona, kwiaty, rośliny do‑
niczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych, białko do pasz dla zwierząt.
(111) 299769
(220) 2016 11 07
(210) 463616
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) bella ideale wyjątkowa, pewna, idealna
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 299770
(220) 2016 11 07
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KULA ZBIGNIEW, Golkowice, PL.
(540) GRUPA INSTALBUD
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, pomarańczowy
(531) 26.02.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13

(210) 463629
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(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacji w zakresie instala‑
cji centralnego ogrzewania, instalacji gazu, instalacji wody, naprawa
instalacji w zakresie instalacji sanitarnych.

(111) 299771
(220) 2016 11 07
(210) 463632
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 06
(732) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TRADYCJA SZLACHECKA Gość w Dom Bóg w Dom AD 1762
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały
(531) 02.01.03, 02.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12,
24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 299772
(220) 2016 11 08
(210) 463650
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poczesna, PL.
(540) zatwierdzone przez mamy
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 26.05.06, 26.05.08
(510), (511) 12 foteliki i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci do po‑
jazdów, pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria
do wózków dziecięcych zawarte w tej klasie, śpiwory do wózków,
torby do wózków, rolety samochodowe, 20 chodziki dla dzieci, krze‑
sełka do karmienia, łóżeczka do spania, łóżeczka turystyczne, koj‑
ce do zabawy, kołyski, biurka, meble dla dzieci, leżaczki dla dzieci,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pomocą Internetu
towarów: foteliki i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
pokrycia wózków dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria do wóz‑
ków dziecięcych, rolety samochodowe, rowery dla dzieci, pojazdy
akumulatorowe dla dzieci, łóżeczka dziecięce, materace do łóżeczek
dziecięcych, dziecięce łóżeczka turystyczne, krzesełka dla dzieci
do karmienia, kojce, stoły do przewijania (przewijaki) dla niemowląt,
kosze na zabawki, chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci, krzesełka ką‑
pielowe, łóżka, szafki, komody, szafy, nakładki na łóżeczka do prze‑
wijania, kołyski, biurka dla dzieci, drewniane wyposażenie placów
zabaw dla dzieci, odzież dziecięca, bielizna dziecięca, obuwie, gry
i zabawki, huśtawki, karuzele, sanki, maty edukacyjne, nosidełka dla
dzieci, chusty do noszenia dzieci, torby, torebki, parasolki, pościel
dziecięca.
(111) 299773
(220) 2016 11 08
(151) 2017 06 24
(441) 2017 02 27
(732) DRAGUN ARKADIUSZ MAXAIR, Kraków, PL.
(540) climateo

(210) 463662
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(510), (511) 11 instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne,
nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze, chłodnicze, sanitarne, komi‑
nowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodo‑
ryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, piece płomieniowe, elektryczne,
mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne, domowe, filtry płynów,
kabiny natryskowe, generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłod‑
nicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespo‑
ły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych in‑
stalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wy‑
syłkowej i internetowej towarów takich jak: rurowe przewody meta‑
lowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrznych,
gazowych, grzewczych, chłodniczych, sanitarnych, kominowych,
drenażowych, metalowe: złączki, kształtki, zawory, krany, klamry,
dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski zaciskowe, obejmy, ob‑
ręcze, naciągi, napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, dru‑
ty, pasy, taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe:
zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe: kominy,
nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe: kabiny kąpielowe,
elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe
i kontrolno-sterujące, liczniki, mierniki, wskaźniki poziomu cieczy,
urządzenia do: analizy inne niż do celów medycznych, kontroli i re‑
gulacji temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki sa‑
moczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości,
wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki (przyrzą‑
dy pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instala‑
cje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno-pomiarowa
i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu
płynów, grzewcze, chłodnicze, sanitarne, kominowe, do uzdatniania
wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji,
dezynsekcji, piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemy‑
słowe, gastronomiczne, domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe,
generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady chłod‑
nicze, szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły,
osprzęt, części, wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń,
aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe, rozpo‑
wszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek,
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowa‑
nie tekstów reklamowych, marketing i reklama społeczna, badania
i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz pro‑
gnozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo i informacja w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania per‑
sonelem, dobór personelu, działalność polegająca na zaopatrywa‑
niu osób trzecich w towary lub usługi, analizy kosztów, reprezentacja
o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w or‑
ganizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców
lub w innej organizacji o charakterze gospodarczym albo zawodo‑
wym, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą
przedsiębiorstw, organizowanie sieci przedsiębiorców, organizowa‑
nie wystaw, targów, forów reklamowych lub handlowych, promocyj‑
nych, pokazy sprzętu z zakresu wentylacji, klimatyzacji i zarządzania
powietrzem, 42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo‑
-rozwojowych, badań i analiz inżynieryjnych (w tym chemicznych
i ochrony środowiska), opinii technicznych, doradztwa w zakresie
projektowania i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakresie in‑
stalacji, urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach:
wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, ogrzewnictwa, chłodnictwa, sa‑
nitarnej, kominowej, ekologii, uzdatniania wody, oczyszczania ście‑
ków, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, de‑
zynsekcji, tworzenia oprogramowania komputerowego, testowania,
planowania.

(111) 299774
(220) 2016 11 08
(210) 463665
(151) 2017 06 24
(441) 2017 02 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ADAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań, PL.
(540) BOCZUCH
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso
z dziczyzny, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, łopatka,
metki, mielonki, parówki, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wę‑
dzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla,
zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, gotowe dania na bazie
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mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne na ba‑
zie mięsa, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa han‑
dlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: mięso, wyroby mięsne, wyroby
wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania
i potrawy na bazie mięsa, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 299775
(220) 2016 11 08
(151) 2017 06 24
(441) 2017 02 27
(732) ROLPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleczew, PL.
(540) Rolplan
(540)

(210) 463667

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 plandeki, namioty, płachty rolnicze, 35 edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, 37 usługi naprawy wyrobów z tworzyw
sztucznych.
(111) 299776
(220) 2016 11 08
(210) 463670
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) BRAND SERVICE SIBORENKO PTASZYŃSKI SIERADZKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) GŁÓWNA DERMO
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 24.13.14, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsa‑
my do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosme‑
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed promie‑
niowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła lecz‑
nicze, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe,
odżywki do włosów, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie‑
ny intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pre‑
paraty ściągające do celów kosmetycznych, przeciwpotowe mydła,
szampony, 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, prepara‑
ty farmaceutyczne, woda termalna, preparaty przeciw oparzeniom
słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty do kąpieli do celów me‑
dycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we‑
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 299777
(220) 2016 11 08
(210) 463694
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA
AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) Twoje plony w twoich rękach
(510), (511) 1 chemiczne środki i preparaty dla przemysłu i rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, nawozy do użyźniania gleby, saletra, nawozy
azotowe, środki chemiczne dla ogrodnictwa, leśnictwa z wyjątkiem
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fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa‑
sożytom, nawozy dla rolnictwa, sole-nawozy, preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, sole do celów przemysłowych, sole (preparaty
chemiczne), azotany, 16 publikacje drukowane, w tym materiały re‑
klamowe, marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, ze‑
szytów, notesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przy‑
bory do pisania i rysowania, piórniki, teczki, torby, worki, pudełka,
naklejki, zeszyty, notesy, bloki do pisania, rysowania, afisze, plakaty,
kalendarze, broszury, ulotki, katalogi, prospekty, długopisy, pióra,
ołówki, kredki, 35 publikowanie tekstów reklamowych, promocyj‑
nych, handlowych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama zewnętrzna, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama on‑
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama koresponden‑
cyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych.

(111) 299778
(220) 2016 11 08
(210) 463683
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 06
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa, PL.
(540) EDGARD JEZYKIOBCE.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania
nauki języków obcych, książki, wydawnictwa, foldery, broszury,
28 zabawki, przyrządy gimnastyczne, gry planszowe, gry elektro‑
niczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, lalki, łami‑
główki, marionetki, modele pojazdów przeskalowane, piłki do gier,
szachy, tarcze strzelnicze, trampoliny, układanki, warcaby, zabawki
ruchome, zabawki sterowane radiem, 35 sprzedaż detaliczna i hur‑
towa materiałów do nauczania, sprzedaż detaliczna i hurtowa mate‑
riałów do nauczania języków obcych, sprzedaż detaliczna i hurtowa
materiałów do nauczania za pośrednictwem Internetu, sprzedaż de‑
taliczna 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 handlo‑
wym z zakresu wydawnictw i materiałów do nauki języków obcych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi rekla‑
mowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji dotyczące tema‑
tyki nauczanie języków obcych i kursów doszkalających, 42 usługi
projektowania oprogramowania komputerowego i instalowania
oprogramowania komputerowego, usługi związane z aktualizowa‑
niem oprogramowania komputerowego, projektowanie programów
komputerowych do nauki języków obcych, projektowanie progra‑
mowania dla sprzętu komputerowego, telefonów, tabletów, smart‑
fonów i innych, testowanie materiałów do nauki języków obcych,
opracowywanie witryn internetowych.
(111) 299779
(220) 2016 11 08
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 06
(732) MASZEWSKI JAKUB, Konin, PL.
(540) P POLKA Polska Grupa Producentów
(540)

(210) 463686

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, jasnoczerwony,
czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 antyperspiranty stosowane jako środki przeciwpotowe,
aromaty stosowane jako olejki aromatyczne, preparaty do demaki‑
jażu, dezodoranty do użytku osobistego, kadzidła, kosmetyki, lakiery
do paznokci, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, preparaty
do mycia, mydła, wosk do obuwia, ołówki i kredki kosmetyczne, prepa‑
raty kosmetyczne do opalania się, pasty do obuwia, pasty do podłogi
i mebli, pasty do skór zwierzęcych, preparaty do pielęgnacji paznok‑
ci, produkty perfumeryjne, pumeks, preparaty kosmetyczne do rzęs,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, płyny
stosowane jako spryskiwacze szyb, szampony, detergenty inne niż uży‑
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wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
sztuczne paznokcie, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, neutrali‑
zatory do trwałej ondulacji, pomadki do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki stosowane jako przybory toaletowe, patyczki z waty
stosowane do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, farby do włosów, lakiery do włosów, prepara‑
ty do kręcenia włosów, woda toaletowa, woda utleniona stosowana
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do podłóg, wywa‑
biacze plam, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, środki
do zmiękczania tkanin, zmywacze do paznokci, 21 szczoteczki do brwi,
buteleczki, otwieracze do butelek, podgrzewacze do butelek dla nie‑
mowląt, butelki na napoje dla podróżnych, butle, wyroby z ceramiki
dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, cukiernice, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, narzędzia do czyszczenia ręczne‑
go, nieelektryczne aparaty do demakijażu, deski do krojenia do kuchni,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, osłony na do‑
niczki, dozowniki papieru toaletowego, durszlaki, trzepaczki do dywa‑
nów nie będące maszynami, dzbanki, ekspresy do kawy, nieelektrycz‑
ne, szkło emaliowane, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, filiżanki,
formy, foremki stosowane jako przybory kuchenne, froterki do par‑
kietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, uchwyty toaletowe
na gąbki, gąbki do celów domowych, garnki, pokrywki do garnków,
grille kuchenne, grzebienie, serwisy do herbaty, sitka do herbaty, zapa‑
rzaczki do herbaty, ircha do czyszczenia, karafki, dzbanki do parzenia
kawy, filtry do kawy, młynki do kawy, serwisy do kawy, kieliszki, kielisz‑
ki do jajek, klamerki, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe,
przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowego, kosze na od‑
padki, napinacze do koszul męskich, koszyki piknikowe z naczyniami,
kotły, wyroby szklane i kryształowe, kubki, przybory kuchenne, kufle,
doniczki do kwiatów, podpórki i uchwyty do układania i rozmieszcza‑
nia kwiatów, łapki na insekty, łapki, pułapki lub packi na muchy, lejki,
komplety do likierów, pojemniki do lodu, wiaderka do lodu w kostkach,
lodówki turystyczne, łopatki stosowane jako sprzęt kuchenny, łyżki
do butów, łyżki do mieszania stosowane jako przybory kuchenne, łyżki
wazowe, maselniczki, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli, mie‑
szalniki nieelektryczne do celów domowych i blendery, miksery domo‑
we nieelektryczne, miotły, miski, młynki do użytku domowego, mopy,
mydelniczki, dozowniki mycia, naczynia na mydło, naczynia, termosy
do napojów, nici dentystyczne, nocniki, koziołki pod noże na stół, ko‑
pyta, prawidła, napinacze do obuwia, szczotki do obuwia, odkurzacze
nieelektryczne, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, pal‑
niki do olejków zapachowych, pakuły czyszczące, pałeczki stosowane
jako sprzęt kuchenny, uchwyty na papier toaletowy, patelnie, patery,
szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki na pędzle do go‑
lenia, pieprzniczki, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze
dymu do użytku domowego, podkładki na stół pod naczynia nie z pa‑
pieru i nie z tkanin, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, podstaw‑
ki pod żelazka do prasowania, pojemniki do użytku w gospodarstwie
domowych, pojemniki na chleb, porcelana, wanienki do prania, prasy
do czosnku stosowane jako sprzęt kuchenny, prawidła do butów, okrą‑
gła osłonka dla ochrony lichtarza przed spływającą ze świecy steary‑
ną, profitka, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze,
sita stosowane jako przybory gospodarstwa domowego, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, przykrywki, do dań i potraw,
zestawy do przyprawy, przyrządy do podlewania, pucharki na owoce,
puderniczki, pułapki na myszy, dozowniki do ręczników papierowych,
rękawice do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rondelki, tygielki,
rondle, rozpylacze do perfum, salaterki, ściereczki do czyszczenia, ście‑
reczki do wycierania kurzu, ścierki do mycia podłóg, serwetniki, serwisy
stosowane jako zastawy stołowe, sita stosowane jako przybory gospo‑
darstwa domowego, skarbonki niemetalowe, szklane słoje, solniczki,
spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy,
stoliki i tace, suszarki do bielizny, świeczniki, syfony do wody gazowa‑
nej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki,
szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych,
szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, szczotki elektryczne,
z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór do wycierania kurzu, szklan‑
ki do napojów, szpikulce kuchenne metalowe, sztuczne jajka, dzieła
sztuka z porcelany, terakoty i szkła, szybkowary nieelektryczne, tace
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, tarki
stosowane jako sprzęt kuchenny, termosy, przybory toaletowe, torby
izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki
nieelektryczne, waciki czyszczące, formy do wypiekania wafli, wałki
do ciasta domowe, wazony, wazy do zup, wiadra, wieszaki na ręczniki,
przyrządy do woskowania i polerowania butów, wyciskacze do owo‑
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ców do celów domowych, wykałaczki, wyroby garncarskie, zastawa
stołowa, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchen‑
nych, 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluz‑
ki, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty zawarte w klasie 25, spodnie
bryczesy, buty sznurowane, czapki, czepki kąpielowe, drewniaki, dżer‑
seje, dzianiny, fartuchy, futra, garnitury, getry, gorsety, halki, kalosze, ka‑
mizelki dla rybaków, kołnierze, kombinezony, koszule, krawaty, kurtki,
legginsy, majtki, majtki dziecinne, mankiety, maski na oczy do spania,
mufki, nakrycia głowy, nauszniki, obcasy, napiętki, czubki do obuwia,
obcasy do obuwia, paski do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia,
obuwie zawarte w klasie 25, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe,
obuwie sportowe zawarte w klasie 25, odzież gimnastyczna, odzież
wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie, okucia metalowe do butów, ornaty,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch, pasy
do przechowywania pieniędzy, peleryny, pieluszki dla dzieci z mate‑
riałów tekstylnych, piżamy, płaszcze, palta, podeszwy butów, podko‑
szulki, podszewki, podwiązki, półbuty, pończochy, napiętki do poń‑
czochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki,
slipy, spódnice, spodnie, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szarfy, szelki, szlafroki, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, trykoty, T-shirty, turbany, wyprawka dzie‑
cięca, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane.

(111) 299780
(220) 2016 11 09
(210) 463703
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) DOBRA ŻURAWINA TRADITIONAL CRANBERRY FLAVOUR
PRODUKT POLSKI
(540)

Kolor znaku: różowy, czerwony, zielony, biały
(531) 05.07.09, 27.05.01, 25.01.15, 25.05.02, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 299781
(220) 2016 11 09
(210) 463705
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) DOBRA ŚLIWKA TRADITIONAL PLUM FLAVOUR PRODUKT
POLSKI
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony, biały, czerwony, brązowy,
granatowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 27.07.01, 24.07.01, 05.07.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 299782
(220) 2016 11 09
(210) 463707
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) DOBRA ORZECH LASKOWY TRADITIONAL HAZELNUT
FLAVOUR PRODUKT POLSKI
(540)
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odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy witamino‑
we 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 weterynaryj‑
ne, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, dietetycz‑
ne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, dietetycz‑
na żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy
i pasze dla zwierząt produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt.

(111) 299785
(220) 2016 11 10
(210) 463743
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) OSTOJSKA MAŁGORZATA, OSTOJSKI PIOTR
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
AMPO SPÓŁKA CYWILNA, Łask, PL.
(540) BICASSO
(540)
Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, zielony, biały, czerwony
(531) 05.07.06, 24.07.01, 25.01.15, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 299783
(220) 2016 11 09
(210) 463712
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) VODKA Wódka ŻYTNIA DISTILLED FROM FINEST GRAIN
ZERNOFF
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, złoty, żółty, granatowy
(531) 05.07.02, 06.07.25, 24.05.07, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki.
(111) 299784
(220) 2016 11 10
(151) 2017 06 13
(441) 2017 01 02
(732) NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, PL.
(540) Arthroxan
(540)

(210) 463738

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów me‑
dycznych do użytku weterynaryjnego, mineralne suplementy diety
do użytku weterynaryjnego, napoje lecznicze do użytku weterynaryj‑
nego, odżywcze suplementy diety do użytku weterynaryjnego, prepa‑
raty witaminowe do użytku weterynaryjnego, dodatki uzupełniające
do żywności o działaniu leczniczym do użytku weterynaryjnego, zio‑
ła lecznicze do użytku weterynaryjnego, napary i herbatki lecznicze
do użytku weterynaryjnego, leki weterynaryjne, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 02.01.08, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pokrowce na koła rowerowe, pokrowce na rowery,
pokrowce na kaski rowerowe, torby rowerowe, 18 torby, 20 pokrow‑
ce na buty.
(111) 299786
(220) 2016 11 10
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) RACZYŃSKI WIESŁAW, Rudka, PL.
(540) ALPAKARIUM
(540)

(210) 463765

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, biały
(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 25 odzież, 44 ho‑
dowla zwierząt, hodowla alpak.
(111) 299787
(220) 2016 11 10
(210) 463766
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) JUSTA ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) JUSTMAX
(510), (511) 35 promocja i sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: akumulato‑
rów, baterii akumulatorowych, ogni w fotoelektrycznych, baterii
słonecznych, urządzeń do ładowania akumulatorów i baterii elek‑
trycznych, urządzeń do oświetlania, latarek kieszonkowych, latarek
diodowych gumowych, plastykowych, metalowych, lampek noc‑
nych i biurkowych, żarówek do latarek i lamp zwykłych, świetlówek
energooszczędnych, kryptonowych i diodowych, zegarków i budzi‑
ków, myszy komputerowych, słuchawek do MP3 i MP4,sztucznych
kwiatów, ramek do fotografii, wazonów, luster ściennych, organizo‑
wanie wystaw i pokazów, usługi reklamy i marketingu.
(111) 299788
(220) 2016 11 10
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) Glencore Grain Czech s.r.o., Střekov, CZ.
(540) ZŁOTY OLEJ olej rzepakowy

(210) 463769
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(540)

(540) verva
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, żółty, zielony, brązowy
(531) 05.05.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje roślinne do celów spo‑
żywczych, olej rzepakowy.
(111) 299789
(220) 2016 11 10
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EVENTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) na ryby.pl
(540)
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(210) 463773

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski
(531) 03.09.01, 03.09.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 39 usługi turystyczne polegające na organizowaniu
wycieczek, wypraw wędkarskich, rezerwacji miejsc na podróż,
41 prowadzenie tematycznych platform informacyjnych o tematy‑
ce wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich, produkcja
filmów, reportaży, fotografowanie, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, książek, czasopism o tematyce wędkarskiej w formie
papierowej i on-line, nauczanie, dokształcanie, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów o tematyce wędkarskiej,
42 tworzenie stron internetowych i ich administrowanie, dostarcza‑
nie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów kompu‑
terowych.
(111) 299790
(220) 2016 11 10
(210) 463784
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) SOREMARTEC S.A., Findel, LU.
(540) NUTELLA B-READY
(510), (511) 30 ciasta i wyroby cukiernicze zawierające kakao, prze‑
kładane wafle zawierające kakao, przekładane herbatniki zawierają‑
ce kakao, czekolada i wyroby na bazie czekolady, kremy do smarowa‑
nia na bazie kakao i orzechów laskowych, lody jadalne zawierające
kakao.
(111) 299791
(220) 2016 11 10
(210) 463786
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) VERVA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody
mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne niż alkohole, syro‑
py, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje dla sportu, nekta‑
ry, piwo.
(111) 299792
(220) 2016 11 10
(210) 463788
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.

Kolor znaku: zielony, czerwony, grantowym
(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody
mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne niż alkohole, syro‑
py, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje dla sportu, nekta‑
ry, piwo.
(111) 299793
(220) 2016 11 10
(210) 463797
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) Mastercard International Incorporated, Purchase, US.
(540) mastercard
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne, badaw‑
cze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze,
sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktyczne,
aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształca‑
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, apara‑
tura do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kom‑
paktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, ma‑
szyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe (ładowa‑
ne/zapisane oprogramowanie komputerowe), komputerowe progra‑
my sterujące, zapisane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (za‑
pisane i/lub ładowane) dla usług ułatwiania i administrowania
płatnościami, usług bankowych, usług kart kredytowych, kart debe‑
towych, kart płatniczych, bankomatów, usług wartości nagromadzo‑
nej, usług elektronicznych przekazu środków pieniężnych, usług
płatności elektronicznych, usług elektronicznego przetwarzania
i transmisji danych dotyczących płatności rachunków, wypłat gotów‑
kowych, uwierzytelniania transakcji, trasowania, autoryzacji i rozli‑
czeń, usług wykrywania i kontroli oszustw, awaryjnego odtwarzania
danych (disaster recovery) i szyfrowania, aparatura i instrumenty te‑
lekomunikacyjne i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji i odtwarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszy‑
ny księgujące, urządzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy
rachunków finansowych przez globalną sieć komputerową, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzyma‑
nia i użytkowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych, syste‑
my odczytujące karty pamięci i systemy odczytujące dane zapisane
w pamięciach, mianowicie, w pamięciach układów scalonych i w pa‑
mięciach kart bankowych, publikacje elektroniczne do pobrania,
aparatura drukująca, w tym aparatura drukująca do systemów prze‑
twarzania danych i systemów transakcji finansowych, kodery i deko‑
dery, modemy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputero‑
we do ułatwienia wykonywania transakcji płatniczych
za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, globalnych sieci kompu‑
terowych i/lub przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie szyfrujące, klucze szyfrujące, certy‑
fikaty numeryczne, podpisy numeryczne, oprogramowanie zabez‑
pieczające przechowywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję
poufnych informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz in‑
stytucji bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe
i sprzęt komputerowy, które ułatwiają identyfikację i uwierzytelnia‑
nie urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu oraz identyfikacji drogą
radiową, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe za‑
wierające portfel cyfrowy, który przechowuje informacje dotyczące
konta klienta w celu udzielania dostępu do kuponów, talonów, ko‑
dów do talonów i rabatów w zakresie handlu detalicznego oraz
do uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, które mogą
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być zaliczane na konto klienta, programy komputerowe do pobrania
i oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych oraz inne
urządzenia cyfrowe zawierające portfel cyfrowy, które umożliwiają
użytkownikom dostęp do informacji w zakresie porównywania cen,
recenzji towarów, hiperłączy do witryn innych podmiotów oferują‑
cych sprzedaż detaliczną oraz informacji o rabatach, aplikacje
do użytkowania w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi
w celu ułatwienia sprzedawcom akceptacji bezkontaktowych trans‑
akcji z zakresu handlu mobilnego, bezkontaktowych prezentacji da‑
nych uwierzytelniających i bezkontaktowej realizacji kuponów, raba‑
tów, zniżek, bonów i ofert specjalnych, oprogramowanie użytkowe
umożliwiające handlowcom dostarczanie kuponów, rabatów, zniżek,
talonów i ofert specjalnych bezpośrednio na przenośne urządzenia
telekomunikacyjne klientów, za pośrednictwem bezdotykowej iden‑
tyfikacji częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu,
oprogramowanie użytkowe umożliwiające handlowcom stosowanie
inteligentnych plakatów w sklepach detalicznych i hurtowych, które
klienci mogą wpisać w swoje przenośne urządzenia telekomunika‑
cyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, rabatów, zniżek, talonów
i ofert specjalnych, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji
częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, chipy (ob‑
wody scalone) do telefonów przenośnych oraz urządzeń do komuni‑
kacji bliskiego zasięgu i identyfikacji częstotliwości radiowej, karty
magnetyczne kodowane i karty zawierające układ scalony chip
(„sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty kodowane
z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty kodowane
z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty (kodo‑
wane), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredyto‑
we, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagromadzoną war‑
tością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych, karty
płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty bankowe, mianowicie,
magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wykorzy‑
stujące pamięci magnetyczne i układy scalone pamięciowe, czytniki
kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki
kart będących elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jed‑
nostki szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług finanso‑
wych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami
i czytnikami, mikroukłady komputerowe wbudowane w telefony
i inne urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, termi‑
nale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie kompu‑
terowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania informacji
transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych, do użytku w usłu‑
gach finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym,
urządzenia identyfikacyjne pracujące na częstotliwościach radio‑
wych (transpondery), elektroniczne urządzenia weryfikacyjne
do sprawdzania autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, bankomaty,
urządzenia peryferyjne do komputerów i towary elektroniczne, mia‑
nowicie, maszyny liczące, organizery elektroniczne, notatniki elek‑
troniczne, terminarze kieszonkowe, telefony komórkowe, zestawy
słuchawkowe do telefonów komórkowych, tablety, czytniki cyfrowe
i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod myszy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposażenie do wszystkich
uprzednio wymienionych produktów, 35 reklama, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, usługi w zakresie porównywania cen, organizacja wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, badania rynkowe, śledzenie, analizowanie, przewidywa‑
nie działań nabywczych posiadaczy kart i raportowanie w tym zakre‑
sie, promowanie oferowanej przez inne podmioty sprzedaży towa‑
rów i usług poprzez nagrody i zachęty generowane w związku
z użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart płatni‑
czych, zarządzanie działalnością gospodarczą/handlową/biznesową
w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, pomoc w za‑
kresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, wyceny
handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go‑
spodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospodarcze,
sporządzanie wyciągów z konta, księgowość, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie tek‑
stów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, usługi sprzeda‑
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ży detalicznej świadczone za pośrednictwem mobilnych środków tele‑
komunikacji w związku z udostępnianiem kart kredytowych
i debetowych, usługi handlu detalicznego świadczone online, za po‑
średnictwem sieci lub innych środków elektronicznych przy wykorzy‑
staniu elektronicznie digitalizowanych informacji, w związku z dostar‑
czaniem kart kredytowych i kart debetowych, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, promowanie koncertów i wydarzeń
kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, reklama w zakresie transportu, podróżowania,
hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedza‑
nia, dostarczanie informacji dotyczących kupna towarów i usługi on‑
line za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, za‑
rządzanie dokumentacją finansową, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych
usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacja
finansowa, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie,
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, ob‑
sługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia rachunków i przyj‑
mowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja
czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i bankomatami,
usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie
transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczenie fundu‑
szy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spor‑
nych, usługi przechowywania danych i informowania o profilach
klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozli‑
czania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych,
usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfika‑
cji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bez‑
pieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne prze‑
pływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mia‑
nowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debeto‑
wych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wy‑
miany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzykiem dla
innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpo‑
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informa‑
cyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych
sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich
uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem me‑
diów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez
urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, online, przez sieci elektronicz‑
ne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe,
usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe,
w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z na‑
gromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji fi‑
nansowych, zarówno online przez komputerową bazę danych lub
przez telekomunikację, jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart przez bankoma‑
ty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie skła‑
dania depozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart
za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finanso‑
wych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem trans‑
akcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróż‑
nych, usługi w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów
podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informa‑
cji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetka‑
mi z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicz‑
nych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie usług de‑
betowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji
częstotliwością radiową (transpondery), świadczenie usług debeto‑
wych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych
i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych
środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności
przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych
i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadcze‑
nie usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczo‑
nych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy wykorzy‑
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staniu elektronicznie digitalizowanych informacji, usługi w zakresie
wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości, w tym
elektronicznej gotówki przez sieci komputerowe dostępne za pomo‑
cą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świad‑
czone poprzez stronę internetową, bankowość online, usługi finan‑
sowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja
płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprze‑
daży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowi‑
cie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, które przechowują
informacje dotyczące kont klientów w celu zapewnienia dostępu
do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów z zakresu handlu
detalicznego, oraz w celu uzyskania nagród lojalnościowych i pienięż‑
nych, które mogą być zaliczane na konto klienta za pośrednictwem
systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności nieruchomości,
wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usługi w zakresie ubez‑
pieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nierucho‑
mości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nierucho‑
mości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomościami, udzielanie po‑
życzek na nieruchomość, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nie‑
ruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nierucho‑
mości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości
i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowa‑
nie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie
współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów
w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usłu‑
gi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi fi‑
nansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące
sprzedaży mienia, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych
z tytułu własności nieograniczonej, wyceny finansowe nieruchomo‑
ści dzierżawionych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organi‑
zowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa
majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomo‑
ści posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, usługi zarządza‑
nia majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, wyce‑
na majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie
majątkiem, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, skomputeryzowane usłu‑
gi informacyjne dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie nie‑
ruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieru‑
chomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku własności,
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi ba‑
dawcze związane z wyborem nieruchomości, finansowanie kredy‑
tów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w za‑
kresie form płatności, bankowości, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i kon‑
sultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług,
38 telekomunikacja, usługi dotyczące telekomunikacji mobilnej,
usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
przesyłania danych, elektryczna transmisja danych w ramach świato‑
wej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu,
usługi umożliwiające przesyłanie, dostarczanie lub wyświetlanie in‑
formacji z banku danych przechowywanych w komputerze lub
za pośrednictwem Internetu w obszarze usług finansowych, przesy‑
łanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania ob‑
razów za pomocą połączenia telefonii komórkowej, poczta elektro‑
niczna, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi transmisyjne
radiowe, telewizyjne i przez Internet, zapewnienie wielu użytkowni‑
kom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci informacyj‑
nej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego
wachlarza informacji w dziedzinie usług finansowych, usługi w zakre‑
sie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi informacyjne, dorad‑
cze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych
usług, 42 usługi naukowe i techniczne oraz związane z nimi prace
badawcze i projektowe, przemysłowe analizy i usługi badawcze, pro‑
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
konwersja danych lub dokumentów na wersję elektroniczną, usługi
konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowe‑
go, programowanie komputerów, usługi pomocy technicznej do‑
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radztwa w zarządzaniu systemami komputerowymi, bazami danych
aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo‑
wania oprogramowania użytkowego nie do pobrania do zarządzania,
lokalizowania, aktywowania i odwoływania danych uwierzytelniają‑
cych i cyfrowych danych uwierzytelniających do urządzeń do komuni‑
kacji bliskiego zasięgu (NFC), projektowanie, rozwój, konserwacja
i uaktualnianie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowe‑
go do mobilnych urządzeń cyfrowych, projektowanie, rozwój, konser‑
wacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania
użytkowego do pobrania do telefonów komórkowych i innych urzą‑
dzeń cyfrowych umożliwiających użytkownikom dostęp do kuponów,
bonów, kodów do bonów, zniżek, informacji dotyczących porówna‑
nia cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych
sklepów detalicznych osób trzecich i informacji o zniżkach, projekto‑
wanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja programów komputero‑
wych i oprogramowania użytkowego do pobrania, umożliwiających
użytkownikom dostęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie
nagrody pieniężnej na konto za pośrednictwem systemu umożliwia‑
jącego wypłatę gotówki z karty przy dokonaniu płatności kartą, usłu‑
gi dostawców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do otrzy‑
mywania, przesyłania i wyświetlania bonów, kuponów, kodów
do bonów, ofert specjalnych, recenzji, informacji o produktach, infor‑
macji dotyczących porównania cen, hiperłączy do witryn interneto‑
wych oraz otrzymywanie i przesyłanie danych do zakupu towarów
i usług, usługi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie
do udzielania klientom informacji dotyczącej zniżek, bonów i ofert
specjalnych na towary lub usługi osób trzecich, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych dotyczące oprogramowania do tworzenia sieci
kontaktów społecznych, grafika w celu kompilacji stron w Internecie,
informacje dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowe‑
go, udzielane online ze światowej sieci komputerowej lub z Interne‑
tu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie stron sieciowych,
projektowanie, tworzenie i hosting handlowych stron interneto‑
wych, projektowanie, tworzenie i hosting stron www służących
do opłaty rachunków, usługi komputerowe i internetowe, mianowi‑
cie, udostępnianie elektronicznej bazy danych online przez globalną
sieć komputerową w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsa‑
mości, szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie informacji fi‑
nansowych, Usługi uwierzytelniania cyfrowych podpisów w celu
uwierzytelniania osób trzecich, mianowicie szyfrowanie danych
i zgodność danych, udostępnianie na rzecz osób trzecich szyfrowa‑
nych i cyfrowo podpisanych i uwierzytelnionych danych do użytku
w wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych z zakresu uwie‑
rzytelniania dokumentów, weryfikowanie, uwierzytelnianie, wyda‑
wanie, rozprowadzanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, usługi
konsultacji technicznych w dziedzinie programowania komputerów,
finansowych sieci komputerowych, przetwarzania danych. bezpiecz‑
nej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz zabezpie‑
czania sieci lokalnych, rozpowszechnianie informacji przez globalną
sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania komputerowego,
sprzętu komputerowego, finansowych sieci komputerowych i sieci
lokalnych, usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi
przechowywania i odzyskiwania danych, usługi składowania danych
i informacji na temat profilu klienta, wynajem czasu dostępu do kom‑
puterowych baz danych, usługi informacyjne, doradcze i konsulta‑
cyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 299794
(220) 2016 11 10
(210) 463801
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) Mastercard International Incorporated, Purchase, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, zółty
(531) 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne, badaw‑
cze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, miernicze,
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sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktyczne,
aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, aparatura
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, ma‑
gnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompakto‑
we, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe i programy komputerowe (ładowane/zapisane opro‑
gramowanie komputerowe), komputerowe programy sterujące, zapi‑
sane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (zapisane i/lub ładowa‑
ne) dla usług ułatwiania i administrowania płatnościami, usług
bankowych, usług kart kredytowych, kart debetowych, kart płatni‑
czych, bankomatów, usług wartości nagromadzonej, usług elektro‑
nicznych przekazu środków pieniężnych, usług płatności elektronicz‑
nych, usług elektronicznego przetwarzania i transmisji danych
dotyczących płatności rachunków, wypłat gotówkowych, uwierzytel‑
niania transakcji, trasowania, autoryzacji i rozliczeń, usług wykrywa‑
nia i kontroli oszustw, awaryjnego odtwarzania danych (disaster reco‑
very) i szyfrowania, aparatura i instrumenty telekomunikacyjne
i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji i od‑
twarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszyny księgujące, urzą‑
dzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy rachunków finanso‑
wych przez globalną sieć komputerową, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzymania i użytkowania lo‑
kalnych i rozległych sieci komputerowych, systemy odczytujące karty
pamięci i systemy odczytujące dane zapisane w pamięciach, miano‑
wicie, w pamięciach układów scalonych i w pamięciach kart banko‑
wych, publikacje elektroniczne do pobrania, aparatura drukująca,
w tym aparatura drukująca do systemów przetwarzania danych i sys‑
temów transakcji finansowych, kodery i dekodery, modemy, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie komputerowe do ułatwienia wyko‑
nywania transakcji płatniczych za pośrednictwem sieci bezprzewo‑
dowych, globalnych sieci komputerowych i/lub przenośnych urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie
szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne, podpisy nume‑
ryczne, oprogramowanie zabezpieczające przechowywanie i wyszu‑
kiwanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie na uży‑
tek osób prywatnych oraz instytucji bankowych i finansowych,
oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, które ułatwia‑
ją identyfikację i uwierzytelnianie urządzeń komunikacji bliskiego za‑
sięgu oraz identyfikacji drogą radiową, sprzęt komputerowy i opro‑
gramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, który
przechowuje informacje dotyczące konta klienta w celu udzielania
dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w zakre‑
sie handlu detalicznego oraz do uzyskania nagród lojalnościowych
lub pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klienta, programy
komputerowe do pobrania i oprogramowanie użytkowe do telefo‑
nów komórkowych oraz inne urządzenia cyfrowe zawierające portfel
cyfrowy, które umożliwiają użytkownikom dostęp do informacji w za‑
kresie porównywania cen, recenzji towarów, hiperłączy do witryn in‑
nych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji
o rabatach, aplikacje do użytkowania w związku z bezstykowymi ter‑
minalami płatniczymi w celu ułatwienia sprzedawcom akceptacji bez‑
kontaktowych transakcji z zakresu handlu mobilnego, bezkontakto‑
wych prezentacji danych uwierzytelniających i bezkontaktowej
realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert specjalnych, opro‑
gramowanie użytkowe umożliwiające handlowcom dostarczanie ku‑
ponów, rabatów, zniżek, talonów i ofert specjalnych bezpośrednio
na przenośne urządzenia telekomunikacyjne klientów, za pośrednic‑
twem bezdotykowej identyfikacji częstotliwości radiowej lub komu‑
nikacji bliskiego zasięgu, oprogramowanie użytkowe umożliwiające
handlowcom stosowanie inteligentnych plakatów w sklepach deta‑
licznych i hurtowych, które klienci mogą wpisać w swoje przenośne
urządzenia telekomunikacyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, ra‑
batów, zniżek, talonów i ofert specjalnych, za pośrednictwem bezdo‑
tykowej identyfikacji częstotliwości radiowej łub komunikacji bliskie‑
go zasięgu, chipy (obwody scalone) do telefonów przenośnych oraz
urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu i identyfikacji częstotliwo‑
ści radiowej, karty magnetyczne kodowane i karty zawierające układ
scalony chip („sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty
kodowane z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty ko‑
dowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, kar‑
ty (kodowane), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty
kredytowe, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagroma‑
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dzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych,
karty płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty bankowe, mianowi‑
cie, magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wyko‑
rzystujące pamięci magnetyczne i układy scalone pamięciowe, czyt‑
niki kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie,
czytniki kart będących elektronicznymi nośnikami danych, elektronicz‑
ne jednostki szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług finanso‑
wych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami i czytni‑
kami, mikroukłady komputerowe wbudowane w telefony i inne urzą‑
dzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, terminale do transak‑
cji w punktach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji,
wyświetlania i przechowywania informacji transakcyjnych, identyfika‑
cyjnych i finansowych, do użytku w usługach finansowych, bankowo‑
ści i przemyśle telekomunikacyjnym, urządzenia identyfikacyjne pra‑
cujące na częstotliwościach radiowych (transpondery), elektroniczne
urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart obciąże‑
niowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, bankomaty, urządzenia peryferyjne do komputerów i to‑
wary elektroniczne, mianowicie, maszyny liczące, organizery elektro‑
niczne, notatniki elektroniczne, terminarze kieszonkowe, telefony
komórkowe, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, ta‑
blety, czytniki cyfrowe i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod
myszy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposa‑
żenie do wszystkich uprzednio wymienionych produktów, 35 rekla‑
ma, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działal‑
nością gospodarczą, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej, badanie działalności gospodarczej, agen‑
cje informacji handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie porównywania cen,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, badania rynkowe, śledzenie,
analizowanie, przewidywanie działań nabywczych posiadaczy kart
i raportowanie w tym zakresie, promowanie oferowanej przez inne
podmioty sprzedaży towarów i usług poprzez nagrody i zachęty ge‑
nerowane w związku z użytkowaniem kart kredytowych, kart debeto‑
wych i kart płatniczych, zarządzanie działalnością gospodarczą/han‑
dlową/biznesową w zakresie programów lojalnościowych
i nagradzania, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową
i przemysłową, wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne in‑
formacje gospodarcze, sporządzanie wyciągów z konta, księgowość,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi public rela‑
tions, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek rekla‑
mowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem
mobilnych środków telekomunikacji w związku z udostępnianiem
kart kredytowych i debetowych, usługi handlu detalicznego świad‑
czone online, za pośrednictwem sieci lub innych środków elektronicz‑
nych przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowanych informacji,
w związku z dostarczaniem kart kredytowych i kart debetowych, za‑
rządzanie komputerowymi bazami danych, promowanie koncertów
i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, reklama w zakresie transportu,
podróżowania, hotelarstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu,
rozrywki i zwiedzania, dostarczanie informacji dotyczących kupna to‑
warów i usługi online za pośrednictwem Internetu i innych sieci kom‑
puterowych, zarządzanie dokumentacją finansową, usługi informa‑
cyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy
monetarne, sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe,
informacja finansowa, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe,
mianowicie, bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debe‑
towych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych
oferowane w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne
transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia rachun‑
ków i przyjmowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków,
realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i ban‑
komatami, usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem,
uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozli‑
czanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie
kwestii spornych, usługi przechowywania danych i informowania
o profilach klientów oraz powiązane usługi przełączania, bram siecio‑
wych, rozliczania/uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart
płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryza‑
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cji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mia‑
nowicie, bezpieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektro‑
niczne przepływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla
ułatwienia handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finanso‑
wych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych
i debetowych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektro‑
niczną i wymiany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzy‑
kiem dla innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich,
rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem glo‑
balnej sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi in‑
formacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyj‑
nych sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich
uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem me‑
diów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez
urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, online, przez sieci elektroniczne,
analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe, usługi
bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie
wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z nagromadzoną
wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, za‑
równo online przez komputerową bazę danych lub przez telekomuni‑
kację, jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transakcji finansowych do‑
konywanych przez posiadaczy kart przez bankomaty, udostępnianie
szczegółów dotyczących sald, umożliwianie składania depozytów
i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem ban‑
komatów, usługi w zakresie rozliczeń finansowych i autoryzacji finan‑
sowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finanso‑
wych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie
emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi
uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finansowych, pro‑
wadzenie akt finansowych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usłu‑
gi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredy‑
tem, usługi w zakresie płatności elektronicznych oraz autoryzacji
i rozliczania transakcji, świadczenie usług debetowych i kredytowych
za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową
(transpondery), świadczenie usług debetowych i kredytowych za po‑
średnictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych,
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych
świadczonych za pomocą przenośnych środków telekomunikacyj‑
nych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewo‑
dowe, realizacja transakcji kredytowych i debetowych poprzez tele‑
fon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych online, przez sieci lub inne
środki elektroniczne przy wykorzystaniu elektronicznie digitalizowa‑
nych informacji, usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bez‑
pieczna wymiana wartości, w tym elektronicznej gotówki przez sieci
komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w za‑
kresie opłacania rachunków świadczone poprzez stronę internetową,
bankowość online, usługi finansowe świadczone przez telefon i za po‑
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi fi‑
nansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon
komórkowy w sklepach sprzedaży detalicznej, online i w hurtow‑
niach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfro‑
wych w chmurze, które przechowują informacje dotyczące kont klien‑
tów w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów
do talonów i rabatów z zakresu handlu detalicznego, oraz w celu uzy‑
skania nagród lojalnościowych i pieniężnych, które mogą być zalicza‑
ne na konto klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usłu‑
gi w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwesty‑
cji w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w ob‑
rocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne
w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, admi‑
nistrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finanso‑
wymi dotyczącymi nieruchomościami, udzielanie pożyczek na nieru‑
chomość, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi fi‑
nansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nierucho‑
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach, inwe‑
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stowanie kapitału w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące nabywa‑
nia mienia, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, wyceny fi‑
nansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograni‑
czonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku, dzierżawa
majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z ty‑
tułu własności nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem doty‑
czące transakcji w zakresie nieruchomości, wycena majątku, zarzą‑
dzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze doty‑
czące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nierucho‑
mości korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne doty‑
czące nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, do‑
starczanie informacji dotyczących rynku własności, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze związane
z wyborem nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych
i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi dotyczą‑
ce telekomunikacji mobilnej, usługi telekomunikacyjne świadczone
w oparciu o Internet, usługi przesyłania danych, elektryczna transmi‑
sja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych,
w tym w ramach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostar‑
czanie lub wyświetlanie informacji z banku danych przechowywa‑
nych w komputerze lub za pośrednictwem Internetu w obszarze
usług finansowych, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektro‑
nicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonii ko‑
mórkowej, poczta elektroniczna, usługi przesyłania i odbioru wiado‑
mości, usługi transmisyjne radiowe, telewizyjne i przez Internet,
zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skompu‑
teryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania
i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie
usług finansowych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicz‑
nych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich uprzednio wymienionych usług, 42 usługi naukowe
i techniczne oraz związane z nimi prace badawcze i projektowe, prze‑
mysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego i oprogramowania, konwersja danych lub dokumen‑
tów na wersję elektroniczną, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu
i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
usługi pomocy technicznej i doradztwa w zarządzaniu systemami kom‑
puterowymi, bazami danych i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania i oprogramowania użytkowego
nie do pobrania do zarządzania, lokalizowania, aktywowania i odwoły‑
wania danych uwierzytelniających i cyfrowych danych uwierzytelniają‑
cych do urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), projektowa‑
nie, rozwój, konserwacja i uaktualnianie sprzętu komputerowego
i oprogramowania użytkowego do mobilnych urządzeń cyfrowych,
projektowanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja programów kom‑
puterowych i oprogramowania użytkowego do pobrania do telefo‑
nów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych umożliwiających
użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów do bonów, zni‑
żek, informacji dotyczących porównania cen, recenzji produktów, hi‑
perłączy do witryn internetowych sklepów detalicznych osób trze‑
cich i informacji o zniżkach, projektowanie, rozwój, konserwacja
i aktualizacja programów komputerowych i oprogramowania użytko‑
wego do pobrania, umożliwiających użytkownikom dostęp do pro‑
mocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagrody pieniężnej na konto
za pośrednictwem systemu umożliwiającego wypłatę gotówki z karty
przy dokonaniu płatności kartą, usługi dostawców aplikacji (ASP)
obejmujące oprogramowanie do otrzymywania, przesyłania i wy‑
świetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, ofert specjalnych, re‑
cenzji, informacji o produktach, informacji dotyczących porównania
cen, hiperłączy do witryn internetowych oraz otrzymywanie i przesy‑
łanie danych do zakupu towarów i usług, usługi dostawców aplikacji
obejmujące oprogramowanie do udzielania klientom informacji do‑
tyczącej zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub usługi osób
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych dotyczące oprogramo‑
wania do tworzenia sieci kontaktów społecznych, grafika w celu kom‑
pilacji stron w Internecie, informacje dotyczące sprzętu lub oprogra‑
mowania komputerowego, udzielane online ze światowej sieci
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komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron inter‑
netowych, prowadzenie stron internetowych dla osób trzecich, two‑
rzenie stron sieciowych, projektowanie, tworzenie i hosting handlo‑
wych stron internetowych, projektowanie, tworzenie i hosting stron
www służących do opłaty rachunków, usługi komputerowe i interne‑
towe, mianowicie, udostępnianie elektronicznej bazy danych online
przez globalną sieć komputerową w dziedzinie uwierzytelniania i we‑
ryfikacji tożsamości, szyfrowanie i deszyfrowanie danych w zakresie
informacji finansowych, usługi uwierzytelniania cyfrowych podpisów
w celu uwierzytelniania osób trzecich, mianowicie szyfrowanie da‑
nych i zgodność danych, udostępnianie na rzecz osób trzecich szyfro‑
wanych i cyfrowo podpisanych i uwierzytelnionych danych do użytku
w wydawaniu i weryfikacji certyfikatów cyfrowych z zakresu uwierzy‑
telniania dokumentów, weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie,
rozprowadzanie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, usługi kon‑
sultacji technicznych w dziedzinie programowania komputerów, fi‑
nansowych sieci komputerowych, przetwarzania danych. bezpiecz‑
nej komunikacji, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz
zabezpieczania sieci lokalnych, rozpowszechnianie informacji przez
globalną sieć komputerową w dziedzinie oprogramowania kompute‑
rowego, sprzętu komputerowego, finansowych sieci komputerowych
i sieci lokalnych, usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych,
Usługi przechowywania i odzyskiwania danych, usługi składowania
danych i informacji na temat profilu klienta, wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, usługi informacyjne, doradcze i kon‑
sultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 299795
(220) 2016 11 10
(210) 463819
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Sopot, PL.
(540) JARY ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa‑
rzania 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, publi‑
kacje elektroniczne, pokrowce i futerały przystosowane do noszenia
komputerów i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon,
tablet, smartphone, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyj‑
ne, smycze do okularów, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, kółka na klucze
i breloczki, wisiorki, wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki bi‑
żuteryjne, znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria,
artykuły z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych
i ich imitacji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki
do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypina‑
ne, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 16 materiały drukowane,
czasopisma, książki, broszury, produkty papierowe, mianowicie: ma‑
teriały piśmienne, notesy, okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki
pocztowe, pamiątki, mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papie‑
rowe figurki, kartki pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje
drukowane, 18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki
i torby podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki, port‑
monetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy naramienne ze skóry,
etui na klucze, smycze, parasolki, kufry bagażowe, 21 przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąb‑
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, por‑
celanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 41 usłu‑
gi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, usługi zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi menedżera zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi związane z organizo‑
waniem, obsługą i prowadzeniem imprez artystycznych, koncertów,
dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyj‑
nych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli i wi‑
dowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki, usługi
w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, realiza‑
cji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów, usłu‑
gi wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi pisania piosenek dla
osób trzecich, usługi komponowania utworów muzycznych dla osób
trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, usługi w zakresie informacji
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o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, impre‑
zach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskote‑
kach, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania.

(111) 299796
(220) 2016 11 10
(210) 463820
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) JARYCZEWSKI KRZYSZTOF, Sopot, PL.
(540) ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa‑
rzania 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, publi‑
kacje elektroniczne, pokrowce i futerały przystosowane do noszenia
komputerów i na przenośne urządzenia elektroniczne typu telefon,
tablet, smartpłione, pendrive, komputerowe urządzenia peryferyjne,
smycze do okularów, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, kółka na klucze
i breloczki, wisiorki, wisiorki do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki bi‑
żuteryjne, znaczki przypinane, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria,
artykuły z metali szlachetnych, ich stopów oraz kamieni szlachetnych
i ich imitacji, mianowicie: kółka na klucze i breloczki, wisiorki, wisiorki
do kluczy, wisiorki ozdobne, wisiorki biżuteryjne, znaczki przypina‑
ne, przypinki i pinsy, bransolety, biżuteria, 16 materiały drukowane,
czasopisma, książki, broszury, produkty papierowe, mianowicie: ma‑
teriały piśmienne, notesy, okładki na notatniki, plakaty, karty, kartki
pocztowe, pamiątki, mianowicie albumy, fotografie, plakaty, papie‑
rowe figurki, kartki pocztowe i naklejki, pióra i ołówki, publikacje
drukowane, 18 wykonane ze skóry lub imitacji skóry: kufry, kuferki
i torby podróżne, torebki, torby, plecaki szkolne, plecaki, teczki, port‑
monetki, portfele, opaski skórzane, pasy, pasy naramienne ze skóry,
etui na klucze, smycze, parasolki, kufry bagażowe, 21 przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąb‑
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, por‑
celanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, kubki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, smycze [paski] do noszenia, 41 usłu‑
gi w zakresie rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, usługi zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi menedżera zespołu
muzycznego i wokalno-muzycznego, usługi związane z organizo‑
waniem, obsługą i prowadzeniem imprez artystycznych, koncertów,
dyskotek, imprez muzycznych, imprez karaoke, konkursów edukacyj‑
nych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli i wi‑
dowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nagrywania filmów, muzyki, usługi
w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, realiza‑
cji spektakli, koncertów, widowisk, dyskotek, imprez muzycznych,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji
filmów wideo, usługi studia nagrań usługi dystrybucji biletów, usłu‑
gi wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi pisania piosenek dla
osób trzecich, usługi komponowania utworów muzycznych dla osób
trzecich, usługi prowadzenia fanklubów, usługi w zakresie informacji
o imprezach rozrywkowych, muzyce, celebrytach i rozrywce, impre‑
zach artystycznych, imprezach muzycznych, koncertach, dyskote‑
kach, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania.
(111) 299797
(220) 2016 11 10
(210) 463821
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) Mastercard International Incorporated, New York, US.
(540) mastercard
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i narzędzia naukowe, nawigacyjne, badaw‑
cze, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, mierni‑
cze, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), ratunkowe i dydaktycz‑
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ne, aparatura i narzędzia do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, aparatura
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe,
DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe i programy komputerowe (ładowane/zapisane opro‑
gramowanie komputerowe), komputerowe programy sterujące, za‑
pisane, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (zapisane i/lub łado‑
wane) dla usług ułatwiania i administrowania płatnościami, usług
bankowych, usług kart kredytowych, kart debetowych, kart płatni‑
czych, bankomatów, usług wartości nagromadzonej, usług elektro‑
nicznych przekazu środków pieniężnych, usług płatności elektro‑
nicznych, usług elektronicznego przetwarzania i transmisji danych
dotyczących płatności rachunków, wypłat gotówkowych, uwierzy‑
telniania transakcji, trasowania, autoryzacji i rozliczeń, usług wykry‑
wania i kontroli oszustw, awaryjnego odtwarzania danych (disaster
recovery) i szyfrowania, aparatura i instrumenty telekomunikacyjne
i elektryczne, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji i od‑
twarzania danych w tym dźwięku i obrazu, maszyny księgujące, urzą‑
dzenia do odnajdowania, zarządzania i analizy rachunków finanso‑
wych przez globalną sieć komputerową, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe, mianowicie do rozwoju, utrzymania i użytkowania
lokalnych i rozległych sieci komputerowych, systemy odczytujące
karty pamięci i systemy odczytujące dane zapisane w pamięciach,
mianowicie, w pamięciach układów scalonych i w pamięciach kart
bankowych, publikacje elektroniczne do pobrania, aparatura drukują‑
ca, w tym aparatura drukująca do systemów przetwarzania danych
i systemów transakcji finansowych, kodery i dekodery, modemy, sprzęt
komputerowy i oprogramowanie komputerowe do ułatwienia wyko‑
nywania transakcji płatniczych za pośrednictwem sieci bezprzewodo‑
wych, globalnych sieci komputerowych i/lub przenośnych urządzeń
telekomunikacyjnych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie szyfru‑
jące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne, podpisy numerycz‑
ne, oprogramowanie zabezpieczające przechowywanie i wyszuki‑
wanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie
na użytek osób prywatnych oraz instytucji bankowych i finanso‑
wych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy, które
ułatwiają identyfikację i uwierzytelnianie urządzeń komunikacji bli‑
skiego zasięgu oraz identyfikacji drogą radiową, sprzęt komputero‑
wy i oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy,
który przechowuje informacje dotyczące konta klienta w celu udzie‑
lania dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów
w zakresie handlu detalicznego oraz do uzyskania nagród lojalno‑
ściowych lub pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klien‑
ta, programy komputerowe do pobrania i oprogramowanie użytko‑
we do telefonów komórkowych oraz inne urządzenia cyfrowe
zawierające portfel cyfrowy, które umożliwiają użytkownikom do‑
stęp do informacji w zakresie porównywania cen, recenzji towarów,
hiperłącza do witryn innych podmiotów oferujących sprzedaż deta‑
liczną oraz informacji o rabatach, aplikacje do użytkowania w związ‑
ku z bezstykowymi terminalami płatniczymi w celu ułatwienia sprze‑
dawcom akceptacji bezkontaktowych transakcji z zakresu handlu
mobilnego, bezkontaktowych prezentacji danych uwierzytelniają‑
cych i bezkontaktowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów
i ofert specjalnych, oprogramowanie użytkowe umożliwiające han‑
dlowcom dostarczanie kuponów, rabatów, zniżek, talonów i ofert
specjalnych bezpośrednio na przenośne urządzenia telekomunika‑
cyjne klientów, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji czę‑
stotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, oprogramo‑
wanie użytkowe umożliwiające handlowcom stosowanie
inteligentnych plakatów w sklepach detalicznych i hurtowych, które
klienci mogą wpisać w swoje przenośne urządzenia telekomunika‑
cyjne, aby uzyskać dostęp do kuponów, rabatów, zniżek, talonów
i ofert specjalnych, za pośrednictwem bezdotykowej identyfikacji
częstotliwości radiowej lub komunikacji bliskiego zasięgu, chipy (ob‑
wody scalone) do telefonów przenośnych oraz urządzeń do komuni‑
kacji bliskiego zasięgu i identyfikacji częstotliwości radiowej, karty
magnetyczne kodowane i karty zawierające układ scalony chip
(„sprytne karty”), kodowane karty bezpieczeństwa, karty kodowane
z zabezpieczeniami do celów uwierzytelniania, karty kodowane
z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, karty (kodo‑
wane), karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredyto‑
we, karty debetowe, karty elektroniczne, karty z nagromadzoną war‑
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tością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych, karty
płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty bankowe, mianowicie,
magnetycznie kodowane karty bankowe i karty bankowe wykorzy‑
stujące pamięci magnetyczne i układy scalone pamięciowe, czytniki
kart płatniczych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki
kart będących elektronicznymi nośnikami danych, elektroniczne jed‑
nostki szyfrujące, sprzęt komputerowy, terminale komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do użytku w branży usług finanso‑
wych, bankowości i telekomunikacji, oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami
i czytnikami, mikroukłady komputerowe wbudowane w telefony
i inne urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, termi‑
nale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie kompu‑
terowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania informacji
transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych, do użytku w usłu‑
gach finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym,
urządzenia identyfikacyjne pracujące na częstotliwościach radio‑
wych (transpondery), elektroniczne urządzenia weryfikacyjne
do sprawdzania autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, bankomaty,
urządzenia peryferyjne do komputerów i towary elektroniczne, mia‑
nowicie, maszyny liczące, organizery elektroniczne, notatniki elek‑
troniczne, terminarze kieszonkowe, telefony komórkowe, zestawy
słuchawkowe do telefonów komórkowych, tablety, czytniki cyfrowe
i urządzenia PDA oraz alarmy, podkładki pod myszy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, części i wyposażenie do wszystkich
uprzednio wymienionych produktów, 35 reklama, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe, usługi doradcze w zakresie działalności gospodar‑
czej, badanie działalności gospodarczej, agencje informacji handlo‑
wej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, usługi w zakresie porównywania cen, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi konsultacyjne w za‑
kresie marketingu, badania rynkowe, śledzenie, analizowanie, prze‑
widywanie działań nabywczych posiadaczy kart i raportowanie
w tym zakresie, promowanie oferowanej przez inne podmioty sprze‑
daży towarów i usług poprzez nagrody i zachęty generowane
w związku z użytkowaniem kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, zarządzanie działalnością gospodarczą/handlową/biz‑
nesową w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, po‑
moc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową,
wyceny handlowe, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, badania rynkowe, statystyczne informacje gospo‑
darcze, sporządzanie wyciągów z konta, księgowość, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, usługi public relations, publikowanie
tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, usługi sprze‑
daży detalicznej świadczone za pośrednictwem mobilnych środków
telekomunikacji w związku z udostępnianiem kart kredytowych i de‑
betowych, usługi handlu detalicznego świadczone on-line, za pośred‑
nictwem sieci lub innych środków elektronicznych przy wykorzystaniu
elektronicznie digitalizowanych informacji, w związku z dostarcza‑
niem kart kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputero‑
wymi bazami danych, promowanie koncertów i wydarzeń kultural‑
nych osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, reklama w zakresie transportu, podróżowania, hote‑
larstwa, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania,
dostarczanie informacji dotyczących kupna towarów i usługi on-line
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych, zarzą‑
dzanie dokumentacją finansową, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych
usług, 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacja
finansowa, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie,
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, ob‑
sługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie płacenia rachunków i przyj‑
mowania zażaleń, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja
czeków, usługi związane z dostępem do depozytami i bankomatami,
usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie
transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozlicznie funduszy
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych,
usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów
oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/
uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi
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elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji
transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bez‑
pieczne elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne prze‑
pływy gotówki poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mia‑
nowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debeto‑
wych, usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wy‑
miany walut, oceny finansowe i usługi zarządzania ryzykiem dla
innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpo‑
wszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informa‑
cyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych
sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich
uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług handlu detalicznego za pośrednictwem me‑
diów telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatności przez
urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług handlu detalicznego, on-line, przez sieci elektronicz‑
ne, analizy i konsultacje finansowe, usługi bankowe i kredytowe,
usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe,
w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu do depozytów z na‑
gromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji fi‑
nansowych, zarówno on-line przez komputerową bazę danych lub
przez telekomunikację, jak i w punkcie sprzedaży, realizacja transak‑
cji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart przez banko‑
maty, udostępnianie szczegółów dotyczących sald, umożliwianie
składania depozytów i podejmowania pieniędzy posiadaczom kart
za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie rozliczeń finanso‑
wych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem trans‑
akcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróż‑
nych, usługi w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów
podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników, weryfikacja informa‑
cji finansowych, prowadzenie akt finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetka‑
mi z przyznanym kredytem, usługi w zakresie płatności elektronicz‑
nych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji, świadczenie usług de‑
betowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń do identyfikacji
częstotliwością radiową (transpondery), świadczenie usług debeto‑
wych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych
i telekomunikacyjnych, świadczenie usług finansowych w celu
wsparcia usług detalicznych świadczonych za pomocą przenośnych
środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności
przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja transakcji kredytowych
i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadcze‑
nie usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczo‑
nych on-line, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy wykorzy‑
staniu elektronicznie digitalizowanych informacji, usługi w zakresie
wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości, w tym
elektronicznej gotówki przez sieci komputerowe dostępne za pomo‑
cą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania rachunków świad‑
czone poprzez stronę internetową, bankowość on-line, usługi finan‑
sowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja
płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy w sklepach sprze‑
daży detalicznej, on-line i w hurtowniach, usługi finansowe, miano‑
wicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze, które przecho‑
wują informacje dotyczące kont klientów w celu zapewnienia
dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów z zakre‑
su handlu detalicznego, oraz w celu uzyskania nagród lojalnościo‑
wych i pieniężnych, które mogą być zaliczane na konto klienta za po‑
średnictwem systemu zwrotu gotówki, usługi w zakresie własności
nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, usłu‑
gi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie właścicieli
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finanso‑
wanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości,
szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomo‑
ściami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru‑
chomościami, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi finansowe
dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi pośrednictwa finanso‑
wego w zakresie nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własno‑
ści nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieru‑
chomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie fi‑
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nansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nierucho‑
mości i udziałów w nieruchomościach, inwestowanie kapitału w nie‑
ruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości
komercyjne, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi
finansowe dotyczące sprzedaży mienia, wyceny finansowe nierucho‑
mości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny fi‑
nansowe nieruchomości dzierżawionych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa
majątku, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograni‑
czonej, usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakre‑
sie nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie portfelem nieru‑
chomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieru‑
chomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyj‑
nych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho‑
mości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji
dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji doty‑
czących rynku własności, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, usługi badawcze związane z wyborem nieruchomo‑
ści, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku,
usługi doradcze w zakresie form płatności, bankowości, kart kredyto‑
wych, kart debetowych i kart płatniczych, usługi informacyjne, do‑
radcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienio‑
nych usług, 38 telekomunikacja, usługi dotyczące telekomunikacji
mobilnej, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Inter‑
net, usługi przesyłania danych, elektryczna transmisja danych w ra‑
mach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ra‑
mach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostarczanie lub
wyświetlanie informacji z banku danych przechowywanych w kom‑
puterze lub za pośrednictwem Internetu w obszarze usług finanso‑
wych, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego prze‑
twarzania obrazów za pomocą połączenia telefonii komórkowej,
poczta elektroniczna, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usłu‑
gi transmisyjne radiowe, telewizyjne i przez Internet, zapewnienie
wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej
sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszech‑
niania szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie usług finanso‑
wych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług, 42 usługi naukowe i techniczne
oraz związane z nimi prace badawcze i projektowe, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu kompute‑
rowego i oprogramowania, konwersja danych lub dokumentów
na wersję elektroniczną, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu
i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów,
usługi pomocy technicznej i doradztwa w zarządzaniu systemami
komputerowymi, bazami danych i aplikacjami, umożliwianie tym‑
czasowego użytkowania oprogramowania i oprogramowania użyt‑
kowego nie do pobrania do zarządzania, lokalizowania, aktywowa‑
nia i odwoływania danych uwierzytelniających i cyfrowych danych
uwierzytelniających do urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu
(NFC) projektowanie, rozwój, konserwacja i uaktualnianie sprzętu
komputerowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych urzą‑
dzeń cyfrowych, projektowanie, rozwój, konserwacja i aktualizacja
programów komputerowych i oprogramowania użytkowego do po‑
brania do telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych
umożliwiających użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów
do bonów, zniżek, informacji dotyczących porównania cen, recenzji
produktów, hiperłącza do witryn internetowych sklepów detalicz‑
nych osób trzecich i informacji o zniżkach, projektowanie, rozwój,
konserwacja i aktualizacja programów komputerowych i oprogra‑
mowania użytkowego do pobrania, umożliwiających użytkownikom
dostęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagrody pie‑
niężnej na konto za pośrednictwem systemu umożliwiającego wy‑
płatę gotówki z karty przy dokonaniu płatności kartą, usługi dostaw‑
ców aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do otrzymywania,
przesyłania i wyświetlania bonów, kuponów, kodów do bonów, ofert
specjalnych, recenzji, informacji o produktach, informacji dotyczą‑
cych porównania cen, hiperłączy do witryn internetowych oraz
otrzymywanie i przesyłanie danych do zakupu towarów i usług, usłu‑
gi dostawców aplikacji obejmujące oprogramowanie do udzielania
klientom informacji dotyczącej zniżek, bonów i ofert specjalnych
na towary lub usługi osób trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyj‑
nych dotyczące oprogramowania do tworzenia sieci kontaktów spo‑
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łecznych, grafika w celu kompilacji stron w Internecie, informacje
dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane
on-line ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, prowadzenie stron interneto‑
wych dla osób trzecich, tworzenie stron sieciowych, projektowanie,
tworzenie i hosting handlowych stron internetowych, projektowa‑
nie, tworzenie i hosting stron WWW służących do opłaty rachunków,
usługi komputerowe i internetowe, mianowicie, udostępnianie elek‑
tronicznej bazy danych on-line przez globalną sieć komputerową
w dziedzinie uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości, szyfrowanie
i deszyfrowanie danych w zakresie informacji finansowych, usługi
uwierzytelniania cyfrowych podpisów w celu uwierzytelniania osób
trzecich, mianowicie szyfrowanie danych i zgodność danych, udo‑
stępnianie na rzecz osób trzecich szyfrowanych i cyfrowo podpisa‑
nych i uwierzytelnionych danych do użytku w wydawaniu i weryfika‑
cji certyfikatów cyfrowych z zakresu uwierzytelniania dokumentów,
weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie, rozprowadzanie i za‑
rządzanie certyfikatami cyfrowymi, usługi konsultacji technicznych
w dziedzinie programowania komputerów, finansowych sieci kom‑
puterowych, przetwarzania danych bezpiecznej komunikacji, szyfro‑
wania i deszyfrowania danych oraz zabezpieczania sieci lokalnych,
rozpowszechnianie informacji przez globalną sieć komputerową
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputero‑
wego, finansowych sieci komputerowych i sieci lokalnych, usługi
przetwarzania danych i weryfikacji danych, usługi przechowywania
i odzyskiwania danych, usługi składowania danych i informacji na te‑
mat profilu klienta, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz
danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 299798
(220) 2016 11 11
(210) 463823
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) open finance Finanse dla każdego
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, pomarańczowy
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty z mikroprocesorem), karty obciąże‑
niowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płat‑
nicze, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwie‑
nia kartom z mikroprocesorem współdziałanie z terminalami
i czytnikami, weryfikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredyto‑
wych, kart debetowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, kom‑
puterowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia
do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, programy kompu‑
terowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz
wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych
przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach ma‑
gnetycznych i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski au‑
dio-video, dyski kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomuni‑
kacji, elektroniczne urządzenia biurowe, 16 materiały papiernicze
i piśmienne, materiały drukowane, publikacje drukowane, książki,
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazy‑
ny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt‑
kiem aparatów, papier i produkty z papieru, w tym opakowania,
35 specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, księgowości, doboru personelu, marke‑
tingu i reklamy, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzię‑
ciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe
i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospo‑
darczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importo‑
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wo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towa‑
rów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, ekspertyzy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć
gospodarczych i inwestycyjnych, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępnia‑
nia informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organi‑
zowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykony‑
wania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycz‑
nych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyski‑
wanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w ba‑
zach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych
i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalno‑
ściowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, wszystkie ww. usługi
świadczone również poprzez Internet, informacje o ww. usługach,
w tym prezentowane na portalach internetowych, 36 usługi finanso‑
we, usługi monetarne, usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia kont depozytowych papierów
wartościowych, usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi
w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, usługi operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi
zarządzania aktywami finansowymi, usługi zarządzania portfelem
na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, usługi w zakresie przygotowywania raportów, analiz
i opracowań finansowych na zamówienie klienta, usługi pośrednic‑
twa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spół‑
ek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji,
animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memoran‑
dów informacyjnych w zakresie finansów i bankowości, usługi orga‑
nizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicz‑
nym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami
wartościowymi, usługi prowadzenia rachunków maklerskich, usługi
nabywania i zbywania papierów wartościowych na zlecenie osób
trzecich, usługi rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia pa‑
pierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji,
usługi domów maklerskich, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz fi‑
nansowych, analizy finansowe, doradztwo finansowe, usługi konsul‑
tacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyj‑
ne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, usługi lokowania powierzonych pienię‑
dzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników fundu‑
szów powierniczych, usługi zbywania jednostek uczestnictwa fun‑
duszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont
emerytalnych, usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, po‑
średnictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
usługi udzielania i obsługi kredytów, zarządzanie powierzonymi
środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ry‑
zykiem finansowym, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi fundu‑
szy powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi broker‑
skie, clearingowe, leasingowe, usługi factoringu, usługi w zakresie
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
usługi prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń transakcji,
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie
transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywa‑
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nie 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, usługi udostępniania skry‑
tek sejfowych, usługi tworzenia i zarządzania konsorcjami bankowy‑
mi, usługi zarządzania towarzystwami funduszy inwestycyjnych
i funduszy emerytalnych, usługi w zakresie obrotu wierzytelnościa‑
mi, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi‑
nansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń
majątkowych, ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń transporto‑
wych, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń nieruchomości,
ubezpieczeń mienia, ubezpieczeń bankowych, ubezpieczeń w za‑
kresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od następstw nie‑
szczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, admini‑
strowanie działalnością ubezpieczeniową, badania w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancji ubez‑
pieczeniowych, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, usługi
wyceny i obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi w zakresie
nieruchomości ujęte w tej klasie, wycena aktywów ruchomych i nie‑
ruchomości, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,
usługi agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami, usługi w za‑
kresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi operacji finanso‑
wych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, organizowanie fun‑
duszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o powyższych usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnych
i prasowych w zakresie wiadomości i aktualności, usługi przesyłania
informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnia‑
nie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale kom‑
puterowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności
i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez ter‑
minale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnia‑
nie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przy‑
dzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailo‑
wych, transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzie‑
lanie dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych,
przydzielanie dostępu do portali z informacjami finansowymi, go‑
spodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta‑
rzami i poradami dla inwestorów, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, przydzielanie dostępu do systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie tele‑
kopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomu‑
nikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności
telefonicznej, informacje o ww. usługach, w tym prezentowane
na portalach internetowych, 41 usługi w zakresie rozrywki, naucza‑
nia, kształcenia, edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, im‑
prez i wystaw, organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjaz‑
dów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, przyjęć,
bankietów, zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów sporto‑
wych, edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje multimedialne, pu‑
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i obsługa
szkoleń, seminariów, sympozjów, kongresów, zjazdów, warsztatów,
kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne, informacja
o powyższych usługach, 42 usługi informatyczne w zakresie kompu‑
terowych systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami
na zasadzie outsourcingu, prace badawczo-rozwojowe, analizy sys‑
temów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompute‑
rowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, syste‑
mów informacyjnych i systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, odtwarzanie komputerowych baz danych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalowanie, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego i systemów komputero‑
wych, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen‑
tów w formę elektroniczną, konwersja danych przez programy kom‑
puterowe, wypożyczanie komputerów, instalacji komputerowych
oraz sprzętu do systematyzacji i przetwarzania danych, projektowa‑
nie komputerowych baz danych, udostępnianie czasu dostępu
do komputerów w celu przetwarzania danych, tworzenie i utrzymy‑
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wanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie
serwisami internetowymi, administrowanie stronami komputerowy‑
mi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi pomiaru gruntów, usługi testowania materiałów, usługi pro‑
jektowania budynków i doradztwa budowlanego, usługi kontroli ja‑
kości, informacja o powyższych usługach, informacje o ww. usłu‑
gach, w tym prezentowane na portalach internetowych, 45 usługi
arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo w sprawach za‑
rządzania własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorski‑
mi, usługi prawnicze i badania prawne, usługi związane z bezpie‑
czeństwem, informacje o ww. usługach, w tym prezentowane
na portalach internetowych.

(111) 299799
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) JANCZEWSKA-RADWAN ANNA, Pólko, PL.
(540) ClinicaLogistics
(540)

(210) 463867

Kolor znaku: jasnozielony, niebieski, ciemnozielony
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
komputerowe zarządzanie plikami, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, systema‑
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
38 komunikacja radiowa, łączność poprzez terminale komputerowe,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, oferowa‑
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
zapewnianie dostępu do baz danych, 42 doradztwo w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, konwersja danych i progra‑
mów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], monitoring sys‑
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowy‑
wanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa |SaaS],
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, usługi konsultacyjne w dzie‑
dzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki .
(111) 299800
(220) 2016 11 14
(210) 463870
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) spraysen
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme‑
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe‑
go do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż do celów
leczniczych, określone szczegółowo w klasie 5.
(111) 299801
(151) 2017 06 05

(220) 2016 11 15
(441) 2017 02 20

(210) 463915
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(732) SPORTLIVE24 SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Aperitif
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), drukowane publikacje, pu‑
blikacje drukowane, ulotki, 35 doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospek‑
tów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prenumerata
gazet dla osób trzecich, kolportaż próbek, marketing, obróbka tek‑
stów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plaka‑
tów reklamowych, pokazy towarów, usługi prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowa‑
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, public relations, publi‑
kowanie tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy tele‑
wizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, edycja tekstów,
reklama telewizyjna, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 in‑
formacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, kształcenie praktycz‑
ne [pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], telewizyjne programy rozrywkowe, usługi
komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów re‑
klamowych, usługi reporterskie.
(111) 299802
(220) 2016 11 15
(210) 463924
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) EPI Plus
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia supermarketów sprze‑
dających następujące towary: kosmetyki, środki do mycia zębów,
środki do prania, radia, telewizory, komputery, magnetowidy, kame‑
ry video, baterie galwaniczne, aparaty oświetleniowe, urządzenia
klimatyzacyjne, armatura sanitarna, chłodziarki, pralki, zmywarki
do naczyń, pojazdy samochodowe, rowery, motocykle, zegary, wy‑
roby jubilerskie, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, gazety, cza‑
sopisma, książki, materiały budowlane niemetalowe, glazura, terako‑
ta, parkiety, okna i drzwi drewniane i z tworzyw sztucznych, meble
pokojowe, meble biurowe, meble kuchenne, lustra, meble łazienko‑
we, ubrania, obuwie, nakrycia głowy, buty wizytowe, buty sportowe,
wykładziny podłogowe, dywany, ryby, drób, dziczyzna w stanie suro‑
wym i przetworzonym, mięso przetwory mięsne, konserwy mięsne,
garmażeryjne dania gotowe i półgotowe, jaja, mleko i jego przetwo‑
ry, jogurty, kefiry, masło, margaryny, oleje jadalne, owoce i warzywa
konserwowane, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, chipsy ziem‑
niaczane, chipsy kukurydziane, ketchupy, kawa, kakao, czekolada,
herbata, cukier, ryż, mąka, kasze, pieczywo, słodycze, lody, wyroby
cukiernicze, sól, musztarda, ocet, świeże owoce, jarzyny, warzywa,
ziemniaki, kwiaty, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
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wody gazowane, soki owocowe, wódki, brandy, likiery, wina, spiry‑
tus, papierosy, cygara, zapałki, usługi w zakresie degustacji i promo‑
cji towarów w supermarketach.

(111) 299803
(220) 2016 11 16
(210) 463937
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) Moje odkrycie
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, kon‑
serwy mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne,
pasztety mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/
lub ziołami, tłuszcze do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/
lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasz‑
tety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub
przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna, pasztety z dziczyzny, ryby nie‑
żywe, przetwory z ryb, pasztety rybne, pasty rybne, pasty do smaro‑
wania, pasty do smarowania zawierające tłuszcz, wyroby kulinarne,
odżywcze pasty z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pasty
z roślin strączkowych, pasta z ciecierzycy i tahini, warzywa gotowa‑
ne, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa mrożone,
konserwy z warzywami, marynaty warzywne, marynaty warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, sałatki warzywne, sałatki warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne
z dodatkiem kiełków roślin i/lub zarodków roślin, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce w zaprawie octowej, owoce suszo‑
ne, owoce mrożone, konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy
owocowe, chrupki owocowe, przeciery owocowe, musy owocowe,
owoce smażone, galaretki owocowe, sałatki owocowo-warzywne
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, dania goto‑
we z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół
i/lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/
lub przypraw, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub
ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki
warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/
lub makaronów z przyprawami i/lub sosami, mrożone dania gotowe
z warzyw, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przy‑
praw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół
i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem ziem‑
niaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów, mrożone mieszanki
warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub maka‑
ronów i sosów, mrożone mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem
ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów z przyprawami i/
lub sosami, rośliny strączkowe konserwowane, soczewica konserwo‑
wana, soja konserwowana, groch konserwowany, oliwki konserwo‑
wane, zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone, grzyby
suszone, grzyby konserwowane, grzyby w occie, grzyby w occie z do‑
datkiem przypraw i/lub ziół, soki warzywne do sporządzania potraw,
buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup, składniki do ich przyrządza‑
nia nie ujęte w innych klasach, galaretki, dżemy, kompoty, konfitury,
marmolady, koncentrat pomidorowy, wyroby garmażeryjne, gotowe
lub wstępnie przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw,
przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno‑
-mięsne i mięsne, w szczególności fasolka po bretońsku, fasolka
w sosie pomidorowym, bigos, flaczki, gołąbki w sosie pomidoro‑
wym, kiełbasy i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym, pulpety
w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzy‑
bami, mrożone dania gotowe wegetariańskie, jaja, mleko i produkty
z mleka, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa i namiastki kawy, herbata,
herbaty owocowe, kakao i wyroby na bazie kakao, napoje na bazie
kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady,
wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, galaretki owocowe, wyroby
piekarnicze, ciasta, ciastka, chipsy, płatki kukurydziane, mrożonki
zawarte w tej klasie, lody i desery lodowe, sorbety, mrożone desery,
miód i namiastki miodu, bita śmietana, cukier, płatki zbożowe suszo‑
ne, preparaty zbożowe, musli, ryż, kasze spożywcze, płatki owsiane,
mąka, potrawy na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, makarony,
pizze, pizze mrożone, drożdże, proszki do pieczenia, cukier wanilio‑
wy, sól, sole przyprawowe, musztarda, ocet, keczup, majonez, soda
oczyszczona, budynie, kisiel, aromaty do żywności, sosy, sosy spo‑
żywcze, sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy i mieszanki przypra‑
wowe, pieprz ziołowy, wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak: pyzy
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drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, kne‑
dle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, pierogi, pierogi z se‑
rem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem,
pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi
ruskie, naleśniki, naleśniki z serem, naleśniki z owocami, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne nie ujęte w innych klasach, zioła ogrodowe
świeże, kiełki roślin, zarodki roślin, otręby zbożowe, owoce świeże,
owoce runa leśnego, warzywa świeże, rośliny strączkowe świeże, so‑
czewica świeża, orzechy, grzyby świeże, korzenie spożywcze, ogór‑
ki świeże, oliwki świeże, ziemniaki, kapusta, nasiona, ziarna, rośliny
i kwiaty naturalne, cebulki kwiatowe, krzewy, zioła ogrodowe świeże,
karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla pta‑
ków.

(111) 299804
(220) 2016 11 16
(210) 463959
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) VFP COMMUNICATIONS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PANIE PRZODEM
(540)

(531) 09.01.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, gazety, czasopisma,
magazyny, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, organizowanie i prowadzenie konkursów, plebiscytów,
loterii, przyjęć, wystaw w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
zabaw, festynów, pikników, organizowanie i prowadzenie ceremonii
i gali wręczania nagród, produkcja i montaż programów telewizyj‑
nych i radiowych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja
i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księ‑
garni elektronicznej, dokształcanie i doradztwo zawodowe, prowa‑
dzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna
rozrywka, usługi quizów elektronicznych, także dostarczane global‑
ną siecią komputerową lub przez Internet.
(111) 299805
(220) 2016 11 16
(210) 463972
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) Dochirnie Pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia Roshen,
Kijów, UA.
(540) FINE CHOCOLATE ROSHEN Złota Kolekcja
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, szary, złoty, żółty,
ciemnoczerwony
(531) 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 19.03.25, 25.01.06, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
(111) 299806
(220) 2016 11 17
(210) 463996
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA, Piaseczno, PL.
(540) Pudroderm
(510), (511) 3 kosmetyki o działaniu kojąco-uśmierzającym przy
swędzących zmianach na skórze oraz redukujące i łagodzące obrzę‑
ki, stany zapalne, a także odczyny alergiczne na skórze, 5 produkty
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farmaceutyczne o działaniu kojąco-uśmierzającym przy swędzących
zmianach na skórze oraz redukujące i łagodzące obrzęki, stany zapal‑
ne, a także odczyny alergiczne na skórze.

(111) 299807
(220) 2016 11 23
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) LESZCZYC-ZIELONACKI PIOTR, Kraków, PL.
(540) LASERPARK.PL
(540)

(210) 464253

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 02.01.02, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w paintball,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi
prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji
fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, pro‑
mocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, organi‑
zowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno-sportowych.
(111) 299808
(220) 2016 11 28
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 20
(732) GROŃSKI PIOTR, Karlino, PL.
(540) Olialia!
(540)

(210) 464433

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.22
(510), (511) 30 kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje na ba‑
zie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, kakao i wyroby
na bazie kakao, czekolada, czekoladki, napoje na bazie czekolady,
wyroby na bazie kakao i czekolady, słodycze, batony czekoladowe,
batony zbożowe, galaretki owocowe, wyroby piekarnicze, wyroby
cukiernicze, ciasta i ciastka, gofry, herbatniki, cukierki, lizaki, de‑
sery, lody, desery lodowe, batony, bombonierki, cukier, ryż, tapio‑
ka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie,
miód, melasa (syropy), cukier wanilinowy, sól kuchenna, przyprawy,
lód naturalny lub sztuczny, 33 napoje alkoholowe, alkohole, wódki,
whisky, koniaki, koktajle alkoholowe, wyroby winiarskie, wina, na‑
lewki, cydr, 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, przy‑
bory dla palaczy, zapałki, zapalniczki, fajki, papierośnice, popiel‑
niczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy
elektroniczne, bloczki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń
do żucia.
(111) 299809
(220) 2016 11 29
(210) 464495
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 30
(732) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice, PL.
(540) Rok założenia 1886 Krotoszyn Zakłady Mięsne
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czerwony
(531) 25.03.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wy‑
roby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy,
dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne, sosy
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe.
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(111) 299810
(220) 2016 11 29
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 30
(732) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice, PL.
(540) KROTOSZYN
(540)
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(210) 464496

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, biały, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wy‑
roby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy,
sosy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe,
dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(111) 299811
(220) 2016 11 29
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 30
(732) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice, PL.
(540) ROK ZAŁ. 1886 W KROTOSZYNIE
(540)

(210) 464498

Kolor znaku: brązowy, żółty, czarny
(531) 03.04.01, 03.04.13, 26.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wy‑
roby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy,
sosy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe,
dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(111) 299813
(220) 2016 11 29
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice, PL.
(540) ROK ZAŁ. 1886 Krotoszyn
(540)

(111) 299814
(220) 2016 12 01
(210) 464606
(151) 2017 07 27
(441) 2017 03 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda PLASMA LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 299815
(220) 2016 12 14
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 27
(732) BAŁUT ANNA PUBLISHING, Tarnów, PL.
(540) PIRAMIDA ZABAW
(540)

(210) 465160

(210) 464497

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 03.04.01, 03.04.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wy‑
roby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy,
sosy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe,
dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.
(111) 299812
(220) 2016 11 29
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 30
(732) ŁAGÓDKA ROMAN, Sułkowice, PL.
(540) KROTOSZYN 1886
(540)
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(210) 464501

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory mięsne, wy‑
roby z mięsa, podroby, wędliny, oleje i tłuszcze jadalne, konserwy,
sosy mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, koncentraty rosołowe,
dania gotowe zawierające mięso, podroby lub tłuszcze jadalne.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 28 klocki dla dzieci, klocki edukacyjne dla dzieci, zabaw‑
ki i gry dla dzieci, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach i za pomocą
Internetu klocków dla dzieci, klocków edukacyjnych dla dzieci, zaba‑
wek i gier dla dzieci.
(111) 299816
(220) 2016 12 19
(151) 2017 08 07
(441) 2017 03 13
(732) LOYALTY POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LOYALTY POINT
(540)

(210) 465424

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie baz da‑
nych i do zarządzania bazami danych, programy komputerowe dla
programów lojalnościowych klienta, programy komputerowe do za‑
rządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, magnetyczne
nośniki danych, elektroniczne bazy danych, komputerowe bazy da‑
nych, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji systemów po‑
zyskiwania klientów, zwłaszcza w zakresie programów rabatowych
i premiowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
audyt działalności gospodarczej w zakresie procesów sprzedażo‑
wych, obsługowych, komunikacyjnych i operacyjnych, planowanie,
koordynacja systemów lojalnościowych, w szczególności progra‑
mów bonusowych i premiowych oraz nadzór nad nimi, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza‑
nie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, opty‑
malizacja stron internetowych, badania biznesowe, badania doty‑
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, usługi marketingowe, usługi merchandisingu, analizy kosz‑
tów, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowa‑
nia w zakresie organizacji wszelkiego typu promocji konsumenckich,
w zakresie optymalizacji procesów marketingowych, techniczna
koncepcja i doradztwo techniczne odnośnie programów lojalno‑
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ściowych dla klienta, zapisywanie danych, administrowanie dany‑
mi na serwerze, administrowanie danymi przez sieć komputerową,
prowadzenie platformy dla programu lojalnościowego dla klienta
w sieci komputerowej, np. w Internecie, analizy systemów kompute‑
rowych.

(111) 299817
(220) 2016 12 21
(210) 465516
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) BANDI VAMOS s.r.o., Ostrava, CZ.
(540) BANDI
(510), (511) 14 szpilki do krawatów, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, 18 skóra i imitacja skóry, artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaż, tornistry szkolne, aktówki, dyplomatki, torebki, ko‑
pertówki [małe torebki], portmonetki, portfele, parasole, podróżne
torby na ubranie, 25 odzież, obuwie, czapki [nakrycia głowy], koszu‑
le, płaszcze, ciepłe kurtki robocze, garnitury męskie, kurtki [odzież],
pulowery, kamizelki [bezrękawniki], krawaty, muszki, paski [odzież],
podwiązki, skarpetki, bielizna osobista, szaliki, poszetki, rękawiczki
[odzież], paski do smokingów, 35 usługi sklepu internetowego, usłu‑
gi domu towarowego i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego
także świadczone on-line, także za pośrednictwem Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów odzieżowych, odzieży,
obuwia, akcesoriów do odzieży, dodatków do odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, reklama, reklama on-li‑
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych, reklamy radiowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wprowadza‑
nie na rynek nowych produktów, pośrednictwo w kontaktach han‑
dlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów.
(111) 299818
(220) 2016 12 24
(210) 465636
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) GABCZENKO ESTERA GAB MEDIA, Gdańsk, PL.
(540) ZATOKA PIĘKNA
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sie‑
ci komputerowych oraz innych środków komunikacji, produkcja,
rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu
powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, prowadzenie
oraz obsługa kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, organi‑
zowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do treści stron
internetowych, portali i baz danych, przekaz informacji przez Inter‑
net, 42 projektowanie, tworzenie, hosting i aktualizacja stron in‑
ternetowych oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie i two‑
rzenia oprogramowania komputerowego oraz doradztwo w tym
zakresie, projektowanie, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja
baz danych oraz doradztwo w tym zakresie, 44 usługi medyczne,
usługi związane z higieną i urodą istot ludzkich (medycyna, me‑
dycyna estetyczna, anti-aging), doradztwo, porady oraz wymiana
opinii w powyższym zakresie.
(111) 299819
(220) 2016 12 28
(210) 465696
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poczta Polaka Pocztex Kurier 48
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 22.01.06, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne,
pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, tablice ogłosze‑
niowe z papieru i kartonu, materiały papiernicze, broszury, torby i to‑
rebki do pakowania; zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby z kar‑
tonu, 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 karto‑
nu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pojemniki kar‑
tonowe, pudełka kartonowe, składane pudełka kartonowe, szyldy
z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, transparenty z kartonu, tuby
z kartonu, ulotki z kartonu, wystawowe kartonowe pudełka, papete‑
rie, karty pocztowe, widokówki, karnety, czyste blankiety, 35 usługi
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub prze‑
mysłowymi; opracowania i organizowania programów promocyj‑
nych; badania opinii społecznej; badania rynku; uzyskiwania i sys‑
tematyzowania danych do komputerowych baz danych; kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług; wyszukiwania informa‑
cji dla osób trzecich; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej;
rozpowszechniania ogłoszeń, Informacji i materiałów reklamowych,
w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za po‑
średnictwem portalu internetowego; reklamy korespondencyjnej;
rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, pro‑
spektów, broszur); dystrybucji materiałów reklamowych; zbierania,
adresowania i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków
i paczek (prace biurowe); gromadzenia dokumentów w wersji elek‑
tronicznej 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 finan‑
sowego; usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń te‑
lekomunikacyjnych i komputerowych; usługi w zakresie elektronicz‑
nych 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 elek‑
tronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków
z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa
płatności urządzeniami mobilnymi, obsługa płatności bezgotówko‑
wej; 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 sys‑
temie elektronicznym; bankowość elektroniczna, usługi bankowości
online, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer
środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną;
przesyłanie środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwe‑
stycji kapitałowych; usługi zabezpieczania elektronicznego trans‑
feru środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektro‑
niczną; wynajem nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami,
38 usługi obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w za‑
kresie zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej;
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmo‑
wania i przekazywania informacji o przesyłkach; usługi umożliwia‑
jące 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 bezprzewodo‑
wy; usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych; usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont; usługi w zakresie obu‑
stronnej 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; usłu‑
gi telekomunikacyjne; informacja o powyższych usługach, 39 usługi
w zakresie: pakowania, dostarczania i przechowywania przesyłek,
paczek i korespondencji; frankowania przesyłek pocztowych; trans‑
portu samochodowego, usługi kurierskie; usługi logistyki transpor‑
tu; usługi dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie;
informacja o składowaniu; informacja o transporcie; usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania i przecho‑
wywania.
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(111) 299820
(220) 2016 11 14
(210) 463890
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) DRÓŻDŻ MAGDA WHITE CRANE, Józefosław, PL.
(540) MOTHER & BABY MOTHERandBABY.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały
(531) 02.07.09, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych i reklamowych.
(111) 299821
(220) 2017 01 12
(210) 466205
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE
CHORYM IGNIS, Różewo, PL.
(540) adoos
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.14, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania psycho‑
logiczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie oso‑
bowości do celów psychologicznych, badanie sprawności fizycznej,
domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad oso‑
bami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo medyczne w za‑
kresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toa‑
letowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników
do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, do‑
radztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, fizjoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż gorącymi
kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sporto‑
wy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, monitorowanie
pacjentów, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielę‑
gniarska, opieka pielęgniarska (medyczna), opieka psychologiczna,
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowot‑
na w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana
z hydroterapią, opracowywanie indywidualnych programów rehabi‑
litacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej
starości, pielęgniarstwo geriatryczne, planowanie i nadzorowanie
diety, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
poradnictwo związane z terapią zajęciową, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, prowadzenie placówek medycznych, re‑
habilitacja fizyczna, świadczenie usług przez domy opieki nad star‑
szymi ludźmi, terapia ciepłem [medyczna], terapia zajęciowa i reha‑
bilitacja, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, usługi domów opieki, usługi domowej opie‑
ki zdrowotnej, usługi doradztwa medycznego świadczone przez
domy opieki, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii,
usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniar‑
skiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarskiej pomocy domo‑
wej, usługi psychologów, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w za‑
kresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnia‑
nie obiektów j sprzętu do rehabilitacji fizycznej .
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(111) 299822
(220) 2017 01 18
(210) 466371
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) AMS AMSCLOTHING
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.08, 26.02.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież], berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezo‑
ny, boa na szyję, boty, bryczesy [spodnie], buty, buty narciarskie, buty
narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sporto‑
we, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, cho‑
lewki do obuwia, chusty, fulardy cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia
głowy], czepki kąpielowe, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki
do czapek, daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież], dżerseje
[ubrania], espadryle, etole [futra], etole [futra], fartuchy [odzież], fula‑
ry [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury,
getry getry, gorsety, gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki,
półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kami‑
zelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, karczki koszul, kąpielówki, kąpielówki, kąpie‑
lówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzy‑
ki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony
dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpie‑
lowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna,
koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki
dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mankiety [ubra‑
nie] mantyle, stroje na maskarady, maski na oczy do spania, maski
na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], napierśniki,
plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obca‑
sy, napiętki, antypoślizgowe przybory do obuwia, czubki do obuwia,
obwódki do obuwie, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obu‑
wia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie pla‑
żowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla
automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież go‑
towa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skó‑
ry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzch‑
nie [odzież], okucia metalowe do obuwia, ornaty, osłony przed
słońcem (daszki) osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież] peleryny, pelisy, buty piłkarskie, piżamy płaszcze,
płaszcze kąpielowe, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy
butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki goto‑
we [część garderoby], podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, potniki, półbuty, prochowce, raj‑
stopy, 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 kąpielowe, stro‑
je na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swe‑
try, swetry swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szelki, szkielety do ka‑
peluszy, szkielety do kapeluszy, szlafroki, szlafroki śliniaki niepapiero‑
we, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy,
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 piko‑
wane [ubrania], żakiety pikowane [ubrania].
(111) 299823
(220) 2017 01 11
(210) 466886
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) BIELENDA MODELUJĄCA ENDERMOLOGIA
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 299824
(220) 2017 02 16
(210) 467667
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) FUNDACJA WIELKOPOLSKIE WIOŚLARSTWO, Poznań, PL.
(540) POZNAŃ CITY OF ROWING FWW
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, żółty, czerwony, zielony, niebieski
(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.04.02
(510), (511) 41 usługi związane ze sportem i kulturą fizyczną, or‑
ganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych,
wypoczynkowych, treningowych, widowiskowych, zabawowych,
użytkowanie obiektów sportowych poprzez ich wynajem innym
podmiotom gospodarczym na imprezy sportowe, zabawowe, wi‑
dowiskowe, okolicznościowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obsługa urzą‑
dzeń sportowych, organizowanie zawodów, konkursów i pokazów
w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji, organizowanie szkoleń
sportowych wśród dzieci i młodzieży, publikowanie książek i mate‑
riałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, usługi organizowania
i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympo‑
zjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania wypo‑
czynku, udostępnianie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, udo‑
stępnianie sprzętu sportowego, usługi wynajmowania stadionów,
usługi wydawnicze, usługi informacji o rekreacji, imprezach sporto‑
wych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.
(111) 299825
(220) 2017 02 20
(210) 467856
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) KASZUBOWSKI JAN AUTO STARTER, Starogard Gdański, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 18.01.09, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.12
(510), (511) 7 części i podzespoły rozrusznika i alternatora.
(111) 299826
(220) 2017 03 02
(210) 468327
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) KOZAK DARIUSZ P.H.M. POLCOMM, Chlewiska, PL.
(540) POLCOMM
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, granatowy
(531) 14.07.11, 15.01.17, 26.07.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i me‑
talowego, urządzenia skrawające, urządzenia do obróbki narzędzi
mechanicznych, obrabiarki do metali, urządzenia do ostrzenia na‑
rzędzi, szlifierki, głowice wiertarskie [części maszyn], noże [części
maszyn], brzeszczoty [części maszyn], piły tartaczne, piły tarczowe,
8 narzędzia skrawające[ręcznie obsługiwane]: do obróbki drewna,
materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, stali, żeliwa,
aluminium, innych metali nieżelaznych i grafitu, narzędzia takie jak:
frezy, głowice frezarskie, wiertła, noże, rozwiertaki, w tym z zastoso‑
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waniem elementów węglików spiekanych i elementów z diamentu
polikrystalicznego.

(111) 299827
(220) 2017 03 16
(210) 468941
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) Sassin International Electric Shanghai Co., Ltd., Szanghaj, CN.
(540) SASSIN
(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne, przełączniki elektryczne,
przetworniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty (złącza elektryczne), tablice rozdzielcze (elektrycz‑
ność), elektryczne urządzenia pomiarowe, materiały na przewody in‑
stalacji elektrycznych (kable), amperomierze, przyrządy do pomiaru
energii elektrycznej, bezpieczniki topikowe, woltomierze, galwano‑
metry, skrzynki rozgałęźne (elektryczność), odgromniki, transforma‑
tory elektryczne, zasilacze stabilizowane, łączniki wysokonapięcio‑
we, centrale wysokonapięciowe.
(111) 299828
(220) 2017 03 21
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) John Pitcher
(540)

(210) 469165

(531) 27.05.01, 25.07.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 piwo, wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napo‑
je bezalkoholowe.
(111) 299829
(220) 2016 11 17
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) MIGA BEATA, Mielec, PL.
(540) CIOŁEK KANCELARIA PRAWNA
(540)

(210) 460886

Kolor znaku: ciemnoczerwony, szary
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 usługi świad‑
czone w sprawach finansowych i monetarnych oraz usługi doradz‑
twa w sprawach ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspoko‑
jenia potrzeb poszczególnych osób: doradztwo w zakresie własno‑
ści intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, badania prawne, rejestrowanie nazw
domen jako usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpie‑
czeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 299830
(220) 2016 11 17
(210) 464011
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) SOREMARTEC S.A., Findel, LU.
(540) KINDER CARDS
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, herbatniki, wafle, cze‑
kolada i wyroby czekoladowe, lody jadalne.
(111) 299831
(220) 2016 11 17
(210) 464017
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540)
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(540)

(732) IQ PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IQ crf
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 28.05.99
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kultu‑
ralna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie festi‑
wali, koncertów, konferencji, konkursów o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym bądź szkoleniowym, seminariów, pokazów o charak‑
terze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, wystaw o cha‑
rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, usługi ze‑
społu muzycznego, działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa
oraz wszelkie formy publicznych występów i prezentacji o charakte‑
rze artystycznym i rozrywkowym..
(111) 299832
(220) 2016 11 17
(210) 464019
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) SZTUKA DŹWIĘKU I FORMY
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.10, 24.17.12, 01.15.15, 26.04.04, 26.04.13,
26.04.16
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kultu‑
ralna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie festi‑
wali, koncertów, konferencji, konkursów o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym bądź szkoleniowym, seminariów, pokazów o charak‑
terze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, wystaw o cha‑
rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, usługi ze‑
społu muzycznego, działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa
oraz wszelkie formy publicznych występów i prezentacji o charakte‑
rze artystycznym i rozrywkowym.
(111) 299833
(220) 2016 11 17
(210) 464020
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) Accademia dell’Arco CHAMBER ORCHESTRA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kultu‑
ralna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie festi‑
wali, koncertów, konferencji, konkursów o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym bądź szkoleniowym, seminariów, pokazów o charak‑
terze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, wystaw o cha‑
rakterze kulturalnym, edukacyjnym bądź szkoleniowym, usługi ze‑
społu muzycznego, działalność estradowa, artystyczna, rozrywkowa
oraz wszelkie formy publicznych występów i prezentacji o charakte‑
rze artystycznym i rozrywkowym.
(111) 299834
(151) 2017 06 26
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(220) 2016 11 18
(441) 2017 03 06

(210) 464062

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, ciemnoszary
(531) 16.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe w zakre‑
sie kart obserwacji klinicznej CRF (case report form), oparte na Inter‑
necie, raporty elektroniczne zawierające rezultaty badań klinicznych,
35 badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
42 usługi w zakresie elektronicznych kart obserwacji klinicznej CRF
(case report form) opartych na Internecie, rozwój, opracowywanie
i wdrażanie opartych na Internecie elektronicznych kart obserwacji
klinicznej CRF (case report form), projektowanie i wdrażanie elektro‑
nicznych systemów raportowania.
(111) 299835
(220) 2016 11 18
(210) 464071
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) GOOD WORK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec, PL.
(540) GOOD WORK
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 03.05.05, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, połączenia i osprzęt
do rur, elementy mocowania, podtrzymywania i prowadzenia rur
i kabli, elementy mocowania rur w ścianach, zawieszania i podpie‑
rania kaloryferów, 19 materiały budowlane niemetalowe, połączenia
i osprzęt do rur, elementy do mocowania, podpierania i prowadzenia
rur i kabli, elementy do mocowania w ścianach, zaciski i mocowania
z tworzyw sztucznych do rur i kabli, 42 doradztwo techniczne, usługi
projektowe dla budownictwa.
(111) 299836
(220) 2016 11 18
(210) 464088
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) KOPCZYŃSKA PAULINA BEEHEALTHY NATURAL PRODUCTS,
Łódź, PL.
(540) BEeHEALTHY NATURAL PRODUCTS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.13.02, 03.13.04, 03.13.24, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, maski kosme‑
tyczne, pomady do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
emulsje, płyny do twarzy i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji
ciała i włosów, środki upiększające, artykuły toaletowe zawarte w tej
klasie, 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające białko, suplemen‑
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera‑
jące kazeinę, suplementy diety zawierające aliginiany, suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające le‑
cytynę, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiato‑
wy, suplementy diety zawierające siemię lniane, kapsułki do celów

4622

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
płyny do celów farmaceutycznych, propolis do celów farmaceu‑
tycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, artykuły
dietetyczne do celów medycznych, produkty do diet żywieniowych
do stosowania leczniczego, kremy do celów leczniczych, 30 propolis,
miód, mleczko pszczele.

(111) 299837
(220) 2016 11 21
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 16
(732) ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, PL.
(540) 100% Polski produkt Polski kapitał
(540)

(210) 464144

Kolor znaku: czerwony, szary, niebieski, biały
(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane, pieczywo cukierni‑
cze, herbatniki, ciastka.
(111) 299838
(220) 2016 11 21
(210) 464152
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) KOCAN ANNA HAFTRES, Rzeszów, PL.
(540) HAFTRES
(510), (511) 26 hafty, hafty srebrne, hafty złote, hafty do odzieży,
hafty do ubrań, ozdoby haftowane, wszywki do odzieży, galony,
naramienniki (pagony), haftowane naszywki na odzież, emblematy,
ozdobne plakietki, plakietki do noszenia nie z metali szlachetnych,
otoki do czapek służb mundurowych, oznaczenia dystynkcji dla służb
mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, 35 prowadzenie sprzeda‑
ży detalicznej w sklepach i/lub sprzedaży hurtowej bądź sprzedaży
z katalogu względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo
przez Internet w zakresie wszelkiego rodzaju wyrobów haftowa‑
nych, haftów, gotowych elementów i ozdób haftowanych do odzie‑
ży i do ubrań, haftu mundurowego, liturgicznego, sztandarowego
i reklamowego, usługi w zakresie promocji towarów, promocja sprze‑
daży, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, marketing, reklama, reklama internetowa, informa‑
cja handlowa, 40 hafciarstwo, usługi wykonywania haftu ręcznego
i komputerowego na odzieży dostarczanej przez klienta i na odzieży
do odsprzedaży, wykonawstwo na zamówienie sztandarów, cho‑
rągwi, proporców według dostarczonych projektów, znakowanie
odzieży haftem reklamowym, usługi hafciarskie dla służb mundu‑
rowych, organizacji, szkół, stowarzyszeń, 42 projektowanie wzorów
haftów komputerowych przy pomocy specjalistycznych programów
hafciarskich, opracowywanie projektów graficznych haftów.
(111) 299839
(220) 2016 11 21
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) ROCKWOOD WOODEN FLOORS
(540)

(210) 464156

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 środki zabezpieczające drewno, oleje do drewna,
ochronne oleje do drewna, oleje do konserwacji drewna, 3 środki
do czyszczenia i polerowania, środki czyszczące do użytku domo‑
wego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środ‑
ki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące
do szkła, woski do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski
do parkietów, 19 płytki niemetalowe dla budownictwa, podłogi
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niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty
parkietowe, deski podłogowe, panele podłogowe, listwy nieme‑
talowe, listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe, okładziny
niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla budownic‑
twa, podkłady pod panele niemetalowe, 35 oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi prowadzenia wyspecjalizowanych
sklepów, sprzedaż detaliczna i hurtowa: płytki niemetalowe dla bu‑
downictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, deski podłogowe, panele podłogowe,
listwy niemetalowe, listwy przypodłogowe, podkłady niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe dla
budownictwa, podkłady pod panele niemetalowe, środki zabezpie‑
czające drewno, oleje do drewna, ochronne oleje do drewna, oleje
do konserwacji drewna, środki do czyszczenia i polerowania, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów go‑
spodarstwa domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku do‑
mowego, środki czyszczące do szkła, woski do polerowania, natural‑
ne woski do podłóg, woski do parkietów.

(111) 299840
(220) 2016 11 21
(210) 464163
(151) 2017 05 31
(441) 2017 01 16
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszko Marcepanki Original
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 299841
(220) 2016 11 22
(210) 464172
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) JASIŃSKI WALDEMAR STANISŁAW, Tarnów, PL.
(540) LOMBARD „U GÓRALA”
(510), (511) 36 skup i sprzedaż wierzytelności, pożyczki finansowe,
pożyczki ratalne.
(111) 299842
(220) 2016 11 22
(210) 464198
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) WIERZOWIECKI JAKUB NUTRICELLA, Gliwice, PL.
(540) Nutricella
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suple‑
menty diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 30 herbaty,
herbaty ziołowe [napary], lizaki, słodycze bez cukru.
(111) 299843
(220) 2016 11 22
(210) 464207
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) SŁOWIAŃSKIE MIODOWE PRODUKT POLSKI
(540)

Kolor znaku: brązowy, żółty, niebieski, czerwony, biały, zielony
(531) 03.07.03, 03.13.04, 03.13.05, 25.01.15, 25.07.25, 27.05.01,
05.13.25, 05.05.20, 26.15.09, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 299844
(220) 2016 11 22
(210) 464210
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) BUCHOLC EWA DOROTA TREBOR FIRMA BUDOWLANA,
Warszawa, PL.
(540) TREBOR DIAMENTOWE CIĘCIE BETONU
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 15.07.01, 15.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 prace budowlane i remontowe, cięcie murów i beto‑
nu, wiercenia w konstrukcjach budowlanych, napawanie rur i tarcz
materiałami trudnościeralnymi.
(111) 299845
(220) 2016 11 22
(210) 464217
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 16
(732) ŁOBASZEWSKA-KWAŚNIEWSKA GRAŻYNA, Gdynia, PL.
(540) Grażyna Łobaszewska
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, muzyczne nagrania video, audio,
cyfrowe, multimedialne, nagrania muzyczne w postaci płyt, dysków,
muzyczne nagrania dźwiękowe na nośnikach oraz do pobrania, płyty
/ dyski /dyski optyczne (nagrania dźwiękowe), pliki muzyczne do po‑
bierania, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, pliki muzycz‑
ne w postaci dzwonków telefonicznych, chipy zawierające nagrania
dźwiękowe, pliki do pobrania / wyświetlenia w zakresie edukacji
muzycznej, 16 czasopisma muzyczne, kartki muzyczne z życzenia‑
mi, książki / periodyki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
35 usługi prowadzenia sprzedaży na zasadzie e-commerce /sprze‑
daży wysyłkowej /sprzedaży za pośrednictwem Internetu /sprzeda‑
ży za pośrednictwem sieci WAP i telekomunikacyjnych / sprzedaży
bezpośredniej oraz za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dys‑
trybucji / bezpośrednie usługi zamawiania towarów i usług za po‑
średnictwem komputera nagrań muzycznych / wokalno-muzycz‑
nych / wokalnych-zarówno na nośnikach materialnych jak i w formie
cyfrowej do pobrania / wyświetlenia / odtworzenia on-line, plików
muzycznych w postaci dzwonków telefonicznych, 41 usługi organi‑
zacji / prowadzenia koncertów muzycznych i piosenkarskich, przed‑
stawienia muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, widowiska
muzyczne, festiwale, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne,
koncerty / festiwale za pośrednictwem radia, tv, organizowanie
występów na żywo, zarządzanie stroną artystyczną występów mu‑
zycznych / festiwali, muzyczne usługi wydawnicze, usługi w zakresie
produkcji muzycznej, usługi w zakresie edukacji muzycznej i piosen‑
karskiej, usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, usługi roz‑
rywkowe świadczone przez grupy muzyczne, wokalistów lub drupy
wokalne, usługi w zakresie rozrywki, muzyczne widowiska scenicz‑
ne, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy wo‑
kalistów, muzyków, tancerzy, orkiestr, grup muzycznych, muzyczne
usługi wydawnicze i usługi w zakresie wydawania muzyki.
(111) 299846
(220) 2016 11 22
(210) 464222
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) PRAŻUBR NIEPASTERYZOWANY TRADYCJA BROWARU
DOJLIDY 1768
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, złoty, niebieski
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15, 05.11.15,
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06.19.05, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 299847
(220) 2016 11 23
(210) 464259
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) EUROSTEP
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.07, 29.01.14
(510), (511) 6 schody metalowe strychowe, elementy metalowe ta‑
kich schodów i metalowe wyposażenie do nich, 19 schody niemeta‑
lowe strychowe, elementy niemetalowe takich schodów i niemetalo‑
we wyposażenie do nich.
(111) 299848
(220) 2016 11 23
(210) 464279
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG428
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i interne‑
towa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elek‑
tryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 299849
(220) 2016 11 23
(210) 464280
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG387
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycz‑
nych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografito‑
we, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i in‑
ternetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografito‑
we.
(111) 299850
(220) 2016 11 23
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 16
(732) SUPERLIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER LIGA
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13

(210) 464285
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(510), (511) 35 reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponso‑
rowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, public relations,
agencje public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towa‑
ru, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 sponsoro‑
wanie finansowe, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organi‑
zowanie zawodów sportowych, zawody sportowe (organizowanie-),
rozrywka [widowiska].

(111) 299851
(220) 2016 11 24
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) ZŁOTY GROŃ
(540)

(210) 464312

Kolor znaku: biały, szary, czarny
(531) 24.01.13, 24.03.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje
alkoholowe, anyżówka [likier], aperitify, brandy, curacao, gorzkie
nalewki, dżin, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], jabłecznik jako napój alkoholowy, cydr [napój
alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy
(likier), miód pitny, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoho‑
lowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, owo‑
cowe ekstrakty z alkoholem, rum, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, whisky, wino, wódka.
(111) 299852
(220) 2016 11 24
(210) 464317
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) ZIMOVIT forte
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz.
(111) 299853
(220) 2016 11 24
(210) 464318
(151) 2017 05 24
(441) 2017 01 16
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) agroland
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
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lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit. kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty,
ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy,
preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy,
herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty
odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka
zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzo‑
ni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 8 narzędzia ręczne do niszczenia
chwastów, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepie‑
nia drzew, grabie, grace, motyczki, ubijaki do gruntu, kopaczki ręcz‑
ne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młotki,
motyki, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze,
nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręcz‑
ne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze do środków
owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania owoców, widełki
do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia
pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, wi‑
dły, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, ma‑
teriały z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania.

(111) 299854
(220) 2016 11 24
(210) 464326
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) BIOFOSKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz.
(111) 299855
(220) 2016 11 24
(210) 464327
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) hortifoska
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
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bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobój‑
cze, preparaty odstraszające owady, robactwo i zwierzęta, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty
chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstra‑
szania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia
ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owado‑
bójcze.

(111) 299856
(220) 2016 11 24
(210) 464328
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) hortland
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów,
środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w pły‑
nie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry
kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania,
płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty
do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospo‑
darstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycy‑
dy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, robac‑
two i zwierzęta, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka
zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzo‑
ni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 8 narzędzia ręczne do niszczenia
chwastów, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepie‑
nia drzew, grabie, grace, motyczki, ubijaki do gruntu, kopaczki ręcz‑
ne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młotki,
motyki, aparatura do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze,
nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręcz‑
ne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze do środków
owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania owoców, widełki
do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia
pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, wi‑
dły, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, ma‑
teriały z gumy lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 31 cebulki kwiatowe, choin‑
ki, darń naturalna, drzewa, krzewy, kwiaty naturalne, kwiaty suszone
do dekoracji, napoje dla zwierząt domowych, nasiona, pożywienie
dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domo‑
wych, żywe przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla ptaków, rośliny, ro‑
śliny suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, torf na ściółkę.
(111) 299857
(220) 2016 11 24
(210) 464329
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) HORTIS
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(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete‑
rynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrze‑
wanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kom‑
post, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan
magnezowy, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungi‑
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasoży‑
tom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, su‑
perfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobój‑
cze, preparaty odstraszające owady, robactwo i zwierzęta, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty
chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstra‑
szania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia śli‑
maków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobój‑
cze, 31 cebulki kwiatowe, choinki, darń naturalna, drzewa, krzewy,
kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, napoje dla zwierząt
domowych, nasiona, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
pożywienie dla zwierząt domowych, żywe przynęty dla wędkarstwa,
pokarm dla ptaków, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, torf na ściółkę.
(111) 299858
(220) 2016 11 25
(210) 464384
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot, CH.
(540) URBAN PRO
(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneumatycz‑
nych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienice
do pojazdów gąsienicowych.
(111) 299859
(220) 2016 11 28
(210) 464449
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łyski, PL.
(540) WITRAŻ OKNA
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 bramy metalowe, żaluzje metalowe, drzwi metalowe, fu‑
tryny do drzwi metalowy, okna metalowe, osprzęt do okien metalowe,
okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do okien metalowe,
okucia do drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, ościeżnice me‑
talowe, okna skrzynkowe metalowe, okucia metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, okucia okienne ozdobne metalowe, 19 drzwi nieme‑
talowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemeta‑
lowe, płyty drzwiowe niemetalowe, granit, szkoło izolacyjne do budow‑
nictwa, wyroby kamieniarskie dla budownictwa, kamień, kształtowniki
niemetalowe, marmur, moskitiery niemetalowe, ramy okienne niemetalo‑
we, szkoło okienne, szkło dla budownictwa, okiennice niemetalowe, okna
niemetalowe, parapety niemetalowe, schody i stopnie niemetalowe,
okna witrażowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, 20 osprzęt niemeta‑
lowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien, zawiasy niemetalowe.
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(111) 299860
(220) 2016 11 28
(210) 464452
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) DELMANOWICZ EWA CONSULTRIX CENTRUM OCHRONY
PRACY I BIZNESU, Lublin, PL.
(540) consultrix
(510), (511) 35 usługi administracyjne dla podmiotów prowadzą‑
cych działalność gospodarczą w zakresie kompletowania i przecho‑
wywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, prowadzenie rejestrów, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personalnego dla spełnienia wymogów bhp, sprzedaż za po‑
średnictwem Internetu środków ochrony osobistej, odzieży, obuwia
oraz innych asortymentów związanych z bhp, 41 usługi dla wszyst‑
kich grup pracowniczych, w zakresie prowadzenia szkoleń stacjo‑
narnych i korespondencyjnych, instruktażu stanowiskowego oraz
studiów podyplomowych, związanych z tematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy, 42 usługi naukowo-techniczne w zakresie kontrolnej
oceny stanu bhp w firmie, opracowywania planów i modernizacji
pomieszczeń produkcyjnych oraz nowych inwestycji pod względem
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi w zakresie wyko‑
nywania badań laboratoryjnych, pomiarów środowiskowych i na sta‑
nowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia, dokonywanie
na zlecenie przeglądów kwalifikacyjnych urządzeń i okresowych
kontroli obiektów budowlanych, 45 usługi dla podmiotów prowa‑
dzących działalność gospodarczą z zakresu doradztwa, konsultacji
i analiz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, porady prawne
z zakresu prawa pracy, opracowywanie regulaminów i instrukcji do‑
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
(111) 299861
(220) 2016 11 28
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski, PL.
(540)
(540)

(210) 464470

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.15, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny po‑
chłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus
silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży.
(111) 299862
(220) 2016 11 28
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski, PL.
(540) AZAREX Najwyższa jakość na rynku paliw
(540)

(210) 464471

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny po‑
chłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus
silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
na wodzie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży.
(111) 299863
(220) 2016 11 29
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, GB.
(540) BOLSTER

(210) 464519
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie
użytkowe dotyczące zagadnień finansowych i transakcji finanso‑
wych, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytkowe
umożliwiające transakcje finansowe, oprogramowanie komputerowe
i oprogramowanie użytkowe umożliwiające zakup online towarów
i usług, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie użytko‑
we dotyczące udzielania pożyczek, publikacje w formie elektronicz‑
nej dotyczące usług finansowych i finansów, dostarczane online
z baz danych, z Internetu lub za pośrednictwem mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, karty kodowane magnetycznie, karty typu
prepaid, karty kredytowe, karty obciążeniowe typu prepaid, czytni‑
ki kart, 35 doradztwo biznesowe i informacja biznesowa dotycząca
spraw finansowych i transakcji finansowych, doradztwo biznesowe
dla sprzedawców detalicznych dotyczące opcji płatniczych, prze‑
twarzanie danych, mianowicie profilowanie danych, modelowanie
geodemograficzne, przetwarzanie danych, mianowicie modelowa‑
nie danych, badania statystyczne oraz dostarczanie informacji staty‑
stycznych i handlowych, usługi przetwarzania danych, zarządzanie
bazami danych, komputerowe zarządzanie danymi, przetwarzanie
danych, mianowicie gromadzenie danych, przetwarzanie i wery‑
fikacja skomputeryzowanych danych, komputerowe zarządzanie
plikami, kompilacja informacji do komputerowej bazy danych, utrzy‑
mywanie informacji w komputerowej bazie danych, przetwarzanie
danych, mianowicie usługi w zakresie higieny danych, przetwarza‑
nie danych, mianowicie usługi czyszczenia danych, usługi ukrywa‑
nia danych, obsługa kart lojalnościowych, obsługa i nadzorowanie
programów lojalnościowych i programów zachęt, usługi w zakresie
rabatów dla konsumentów, gromadzenie i publikacja opinii klientów,
obsługa reklamowej platformy internetowej dla sprzedawców i na‑
bywców towarów i usług, informacja i usługi doradztwa dotyczące
wszystkich ww. usług, 36 obsługa kredytów konsumenckich, usługi
udzielania kredytów w terminalach POS, usługi finansowania w ter‑
minalach POS, udzielanie kredytów online, pożyczki ratalne, usługi
w zakresie udzielania pożyczek, usługi finansowania pożyczek, wy‑
ceny finansowe, obsługa kart kredytowych i kart debetowych, usługi
dotyczące kart obciążeniowych typu prepaid, usługi dotyczące kart
debetowych typu prepaid, obsługa płatności rachunków, analizy
finansowe i konsultacje finansowe, badania finansowe, usługi w za‑
kresie ochrony ubezpieczeniowej spłaty pożyczek, emisja bonów
wartościowych w związku z planami bonusowymi i lojalnościowymi,
obsługa bonów upominkowych, usługi doradcze dotyczące kredy‑
tów, informacja i usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług.

(111) 299864
(220) 2016 11 29
(210) 464522
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) KUDŁA JADWIGA DSW ALGA, Świnoujście, PL.
(540) ALGA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 pozostały transport lądowy pasażerski, 41 pozostała
działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 43 hotele i podobne obiekty
zakwaterowania, 44 działalność szpitali.
(111) 299865
(220) 2016 11 29
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) E-SPORT
(540)

(210) 464526

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, usługi
marketingowe, usługi public relations, wystawy w celach handlo‑
wych lub reklamowych, 38 nadawanie telewizji kablowej, transmisja
wideo na żądanie, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publi‑
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kacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [eduka‑
cja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udo‑
stępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, usługi rozrywkowe, wypożyczanie kamer wi‑
deo, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatral‑
nych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio.

(111) 299866
(220) 2016 11 29
(210) 464528
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) PALEOSAFARI MOAB GIANTS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 03.06.03, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, atlasy, bilety, broszury, druki graficz‑
ne, fotografie, kartki okolicznościowe z życzeniami, karty pocztowe,
komiksy, książki, mapy, mapy geograficzne, naklejki, nalepki, notat‑
niki, notesy podręczne, obrazy, odbitki graficzne, odwzorowania
graficzne, ołówki, opakowania do butelek z tektury lub papieru, pla‑
katy, plakaty z papieru lub kartonu, ramki na fotografie, reproduk‑
cje graficzne, zeszyty, 25 odzież: bluzki koszulowe, chusty, czapki,
czepki kąpielowe, daszki do czapek, kapelusze, koszule, koszulki
gimnastyczne, podkoszulki, T-shirty, 28 balony do zabawy, gry: karty
do gry, kule, kulki, lotki, piłki, pionki, rakiety, gry planszowe, łyżwy,
zabawki: bańki mydlane, bąki, klocki, zabawki ruchome, zjeżdżalnie,
41 usługi edukacyjne, fotografowanie, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie obozów
wakacyjnych w zakresie zapewnienia usług rekreacji i rozrywki,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadze‑
nie: kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
konkursów: edukacyjnych, rozrywkowych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie wypoczynku w ramach imprez
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, publikowanie książek, usługi za‑
pewniania rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla‑
mowe, prowadzenie parków rozrywki, wynajmowanie kortów teni‑
sowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie koni
do celów rekreacyjnych, rozrywkowych.
(111) 299867
(220) 2016 11 29
(210) 464529
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) KLATT ROBERT, Iłów, PL.
(540) Przebojowa Majówka w Stężycy
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne no‑
śniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cy‑
frowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektro‑
niczne, dyski magnetyczne i optyczne, dyski kompaktowe
(audio-wideo i CD-ROMy), dyskietki, kasety z nagraniami, w tym au‑
dio i video, płyty fonograficzne, urządzenia do analizy inne niż do ce‑
lów medycznych, pliki graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne,
w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje
elektroniczne w sieci Internet jako moduły ładowalne, książkowe pu‑
blikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy i pliki kompute‑
rowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni‑
kacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi
publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne
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urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy komputerowe, filmy ani‑
mowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektro‑
niczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze, flamastry, pióra, dłu‑
gopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia,
podkładki samoprzylepne, karty indeksowe, okładki, teczki z notat‑
nikiem, papier: ilustracyjny, na koperty, do kaligrafii, na wizytówki,
rysunkowy, firmowy, do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy,
listowy, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe
na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, figurki statuet‑
ki-mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy, opakowania
do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów,
znaczki pocztowe, banery wystawowe, flagi (dekoracje), dekoracje
na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki, pudełka na prezenty, toreb‑
ki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książ‑
ki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki,
zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, pro‑
spekty, plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry, indeksy, skoro‑
widze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi, ulot‑
ki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy,
bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie pa‑
pierowej (drukowanej), rysunki, plansze, zakładki do książek, kartki
okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkole‑
niowe i do nauczania, druki zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamo‑
we, promocyjne i marketingowe na rzecz osób trzecich z wykorzy‑
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych,
multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, In‑
tranetu, agencje reklamowe, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, agencje informacji handlowej, tworzenie i pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, marketingowych, promocyjnych
i sponsorowanych, przygotowywanie dźwiękowych, audiowizual‑
nych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
marketingu i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospo‑
darczych, biznesowych, handlowych, usługi rozpowszechniania ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promo‑
cyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych,
oferowanie i prezentowanie w mediach i Internecie produktów dla
handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszu‑
kiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działal‑
ności artystycznej, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów re‑
klamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych,
badanie opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy i badania rynko‑
we, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności
gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, orga‑
nizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach reklamo‑
wych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej, dźwiękowej i obra‑
zowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, po‑
zyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za po‑
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bez‑
pośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych
nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycz‑
nie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodni‑
ków elektronicznych, dysków magnetycznych i optycznych, dysków
kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagra‑
niami, w tym audio i video, płyt fonograficzne, urządzeń do analiz
innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych,
audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publi‑
kacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modu‑
łów ładowalnych, publikacji elektronicznych w sieci Internet jako
modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, apli‑
kacji mobilnych, programów i plików komputerowych, programów
i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro‑
gramów i oprogramowania komputerowego do obsługi publikacji
elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych
urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów
animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń
elektroniczne, artykułów piśmienniczych i papierniczych: flama‑
strów, piór, długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreśla‑
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czy, zawiadomień, podkładek samoprzylepnych, kart indeksowych,
okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego, na koperty,
do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespon‑
dencji, katalogowego, pocztówkowego, listowego, wyrobów z pa‑
pieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyl‑
dów, bloków rysunkowych, chorągiewek, figurek statuetek-mâché,
kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek,
pudełek, w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocz‑
towych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji na stół,
tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i ma‑
teriałów do pakowania i przechowywania, tub, plakietek, książek,
gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodni‑
ków, zeszytów, afiszy, albumów, atlasów, almanachów, blankietów,
broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, reje‑
strów, indeksów, skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, foto‑
grafii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emble‑
matów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków
listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej (drukowa‑
nej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart okolicznościowych,
bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych
i do nauczania, druków zaproszeń, kopert, 41 usługi wydawnicze,
w tym w zakresie książek i czasopism (w tym elektronicznych), elek‑
troniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektro‑
nicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w za‑
kresie tekstów elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze za po‑
średnictwem środków skomputeryzowanych, usługi reporterskie,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, kompozy‑
cje fotograficzne na rzecz innych, usługi mające na celu przede
wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi związane z pre‑
zentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych
lub edukacyjnych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dys‑
kotek i klubów, usługi rozrywkowe klubowe, usługi związane z orga‑
nizacja i obsługą imprez karaoke, organizowanie i obsługa konkur‑
sów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
organizowanie i obsługa konkursów piękności, organizowanie i pro‑
wadzenie koncertów, balów, organizowanie i prowadzenie pokazów,
loterii, wystaw, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych z za‑
kresu nauki, kultury, edukacji i rozrywki, przyznawanie nagród z za‑
kresu nauki, kultury, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury,
sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów mody, parki rozryw‑
ki, informacje o imprezach rozrywkowych, edukacyjnych, szkolenio‑
wych, kulturalno-oświatowych, usługi impresariatu w postaci orga‑
nizowania widowisk [impresariat], usługi dystrybucji biletów, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne‑
towe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych
druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie, publi‑
kowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i in‑
nych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą elektro‑
niczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia
publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do po‑
brania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych,
dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych z baz danych lub
przez Internet jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowy‑
wanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkole‑
niowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub
przez Internet jako usługa on-line, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów in‑
nych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, w tym radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych,
sale koncertowe, wystawianie spektakli na żywo, studia filmowe,
usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki i kultury poprzez
radio, telewizję i Internet.

(111) 299868
(220) 2016 11 29
(210) 464534
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) KLATT ROBERT, Iłów, PL.
(540) Łódź Disco Fest
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne no‑
śniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cy‑
frowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektro‑
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niczne, dyski magnetyczne i optyczne, dyski kompaktowe
(audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietki, kasety z nagraniami, w tym au‑
dio i video, płyty fonograficzne, urządzenia do analizy inne niż do ce‑
lów medycznych, pliki graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne,
w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje
elektroniczne w sieci Internet jako moduły ładowalne, książkowe pu‑
blikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy i pliki kompute‑
rowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni‑
kacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi
publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne
urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy komputerowe, filmy ani‑
mowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektro‑
niczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze: flamastry, pióra, dłu‑
gopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia,
podkładki samoprzylepne, karty indeksowe, okładki, teczki z notat‑
nikiem, papier: ilustracyjny, na koperty, do kaligrafii, na wizytówki,
rysunkowy, firmowy, do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy,
listowy, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe
na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, figurki statuet‑
ki-mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy, opakowania
do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów,
znaczki pocztowe, banery wystawowe, flagi (dekoracje), dekoracje
na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki, pudełka na prezenty, toreb‑
ki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książ‑
ki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki,
zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, pro‑
spekty, plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry, indeksy, skoro‑
widze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi, ulot‑
ki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy,
bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie pa‑
pierowej (drukowanej), rysunki, plansze, zakładki do książek, kartki
okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkole‑
niowe i do nauczania, druki zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamo‑
we, promocyjne i marketingowe na rzecz osób trzecich z wykorzy‑
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych,
multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, In‑
tranetu, agencje reklamowe, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, agencje informacji handlowej, tworzenie i pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, marketingowych, promocyjnych
i sponsorowanych, przygotowywanie dźwiękowych, audiowizual‑
nych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
marketingu i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospo‑
darczych, biznesowych i handlowych, usługi rozpowszechniania ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promo‑
cyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych,
oferowanie i prezentowanie w mediach i Internecie produktów dla
handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszu‑
kiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działal‑
ności artystycznej, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów re‑
klamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych,
badanie opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy i badania rynko‑
we, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności
gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, orga‑
nizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach reklamo‑
wych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej, dźwiękowej i obra‑
zowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, po‑
zyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za po‑
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bez‑
pośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych
nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycz‑
nie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodni‑
ków elektronicznych, dysków magnetycznych i optycznych, dysków
kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagra‑
niami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzeń do analiz
innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych,
audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publi‑
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kacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modu‑
łów ładowalnych, publikacji elektronicznych w sieci Internet jako
modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, apli‑
kacji mobilnych, programów i plików komputerowych, programów
i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro‑
gramów i oprogramowania komputerowego do obsługi publikacji
elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych
urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów
animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń
elektronicznych, artykułów piśmienniczych i papierniczych: flama‑
strów, piór, długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreśla‑
czy, zawiadomień, podkładek samoprzylepnych, kart indeksowych,
okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego, na koperty,
do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespon‑
dencji, katalogowego, pocztówkowego, listowego, wyrobów z pa‑
pieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyl‑
dów, bloków rysunkowych, chorągiewek, figurek statuetek-mâché,
kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek,
pudełek, w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocz‑
towych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji na stół,
tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i ma‑
teriałów do pakowania i przechowywania, tub, plakietek, książek,
gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodni‑
ków, zeszytów, afiszy, albumów, atlasów, almanachów, blankietów,
broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, reje‑
strów, indeksów, skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, foto‑
grafii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emble‑
matów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków
listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej (drukowa‑
nej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart okolicznościowych,
bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych
i do nauczania, druków zaproszeń, kopert, 41 usługi wydawnicze,
w tym w zakresie książek i czasopism (w tym elektronicznych), elek‑
troniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektro‑
nicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w za‑
kresie tekstów elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi wydawnicze za po‑
średnictwem środków skomputeryzowanych, usługi reporterskie,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, kompozy‑
cje fotograficzne na rzecz innych, usługi mające na celu przede
wszystkim rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi związane z pre‑
zentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych
lub edukacyjnych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dys‑
kotek i klubów, usługi rozrywkowe klubowe, usługi związane z orga‑
nizacją i obsługą imprez karaoke, organizowanie i obsługa konkur‑
sów rozrywkowych, kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
organizowanie i obsługa konkursów piękności, organizowanie i pro‑
wadzenie koncertów, balów, organizowanie i prowadzenie pokazów,
loterii, wystaw, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych z za‑
kresu nauki, kultury, edukacji i rozrywki, przyznawanie nagród z za‑
kresu nauki, kultury, edukacji, rozrywki, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury,
sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów mody, parki rozryw‑
ki, informacje o imprezach rozrywkowych, edukacyjnych, szkolenio‑
wych, kulturalno-oświatowych, usługi impresariatu w postaci orga‑
nizowania widowisk [impresariat], usługi dystrybucji biletów, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne‑
towe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i innych
druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie, publi‑
kowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków i in‑
nych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą elektro‑
niczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia
publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do po‑
brania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych,
dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych z baz danych lub
przez Internet jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowy‑
wanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkole‑
niowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub
przez Internet jako usługa on-line, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów in‑
nych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, w tym radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych,
sale koncertowe, wystawianie spektakli na żywo, studia filmowe,
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usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki i kultury poprzez
radio, telewizję i Internet.

(111) 299869
(220) 2016 11 29
(210) 464542
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) KLATT ROBERT, Iłów, PL.
(540) WORLD MEDIA
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne no‑
śniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cy‑
frowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektro‑
niczne, dyski magnetyczne i optyczne, dyski kompaktowe
(audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietki, kasety z nagraniami, w tym au‑
dio i video, płyty fonograficzne, urządzenia do analizy inne niż do ce‑
lów medycznych, pliki graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne,
w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje
elektroniczne w sieci Internet jako moduły ładowalne, książkowe pu‑
blikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy i pliki kompute‑
rowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni‑
kacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi
publikacji elektronicznych, audialne, audiowizualne i elektroniczne
urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy komputerowe, filmy ani‑
mowane (rysunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektro‑
niczne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze: flamastry, pióra, dłu‑
gopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiadomienia,
podkładki samoprzylepne, karty indeksowe, okładki, teczki z notat‑
nikiem, papier: ilustracyjny, na koperty, do kaligrafii, na wizytówki,
rysunkowy, firmowy, do korespondencji, katalogowy, pocztówkowy,
listowy, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe
na afisze, bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, figurki statuet‑
ki-mâché, karty indeksowe, karty pocztowe, kokardy, opakowania
do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów,
znaczki pocztowe, banery wystawowe, flagi (dekoracje), dekoracje
na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki, pudełka na prezenty, toreb‑
ki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książ‑
ki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki,
zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, pro‑
spekty, plakaty, druki, formularze, szablony, rejestry, indeksy, skoro‑
widze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze, katalogi, ulot‑
ki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy,
bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje w formie pa‑
pierowej (drukowanej), rysunki, plansze, zakładki do książek, kartki
okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkole‑
niowe i do nauczania, druki zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamo‑
we, promocyjne i marketingowe na rzecz osób trzecich z wykorzy‑
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych,
multimedialnych i internetowych, reklama, marketing i promocja
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci komputerowej, Internetu, In‑
tranetu, agencje reklamowe, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
marketingu, promocji, agencje informacji handlowej, tworzenie i pu‑
blikowanie tekstów reklamowych, marketingowych, promocyjnych
i sponsorowanych, przygotowywanie dźwiękowych, audiowizual‑
nych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie,
marketingu i promocji, usługi rozpowszechniania informacji gospo‑
darczych, biznesowych i handlowych, usługi rozpowszechniania ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych, sponsorowanych i promo‑
cyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, dekoracje wystaw sklepowych,
oferowanie i prezentowanie w mediach i Internecie produktów dla
handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, produkcja filmów reklamowych, patronat medialny, poszu‑
kiwania w zakresie patronatu, public relations, impresariat w działal‑
ności artystycznej, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów re‑
klamowych, promocyjnych, marketingowych i sponsorowanych,
badanie opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy i badania rynko‑
we, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności
gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, orga‑
nizowanie wystaw, targów, imprez i konkursów w celach reklamo‑
wych i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej, dźwiękowej i obra‑
zowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, po‑
zyskiwanie, systematyzowanie danych do komputerowych baz

4630

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za po‑
średnictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bez‑
pośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych
nośników danych, nośników z elektronicznie, optycznie, magnetycz‑
nie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodni‑
ków elektronicznych, dysków magnetycznych i optycznych, dysków
kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagra‑
niami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, urządzeń do analiz
innych niż do celów medycznych, plików graficznych, muzycznych,
audio i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publi‑
kacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modu‑
łów ładowalnych, publikacji elektronicznych w sieci Internet jako
modułów ładowalnych, książkowych publikacji elektronicznych, apli‑
kacji mobilnych, programów i plików komputerowych, programów
i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro‑
gramów i oprogramowania komputerowego do obsługi publikacji
elektronicznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych
urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, filmów
animowanych rysunkowych, neonów reklamowych, tablic ogłoszeń
elektronicznych, artykułów piśmienniczych i papierniczych: flama‑
strów, piór, długopisów, ołówków, markerów, cienkopisów, zakreśla‑
czy, zawiadomień, podkładek samoprzylepnych, kart indeksowych,
okładek, teczek z notatnikiem, papieru: ilustracyjnego, na koperty,
do kaligrafii, na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespon‑
dencji, katalogowego, pocztówkowego, listowego, wyrobów z pa‑
pieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyl‑
dów, bloków rysunkowych, chorągiewek, figurek statuetek-mâché,
kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opakowań do butelek,
pudełek, w tym do przechowywania dokumentów, znaczków pocz‑
towych, banerów wystawowych, flag (dekoracji), dekoracji na stół,
tanzaku, podstawek pod szklanki, pudełek na prezenty, torebek i ma‑
teriałów do pakowania i przechowywania, tub, plakietek, książek,
gazet, czasopism, magazynów, periodyków, notesów i przewodni‑
ków, zeszytów, afiszy, albumów, atlasów, almanachów, blankietów,
broszur, prospektów, plakatów, druków, formularzy, szablonów, reje‑
strów, indeksów, skorowidzów, planów, teczek, skoroszytów, foto‑
grafii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emble‑
matów, pieczęci, obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków
listowych, wzorów pism, publikacji w formie papierowej (drukowa‑
nej), rysunków, plansz, zakładek do książek, kart okolicznościowych,
bloków księgowych, materiałów instruktażowych, szkoleniowych
i do nauczania, druków zaproszeń, kopert, 40 usługi drukowania,
w tym książek, szablonów, wzorów, zdjęć, fotograwiury, znaczków,
reklam, portretów, offsetowe, cyfrowe, drukowanie przezroczy foto‑
graficznych, drukowanie filmów kinematograficznych, drukowanie
obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie dokumentów i fotografii z nośników cyfrowych, druko‑
wanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyj‑
nych i reklamowych, introligatorstwo, łączenie materiałów na zamó‑
wienie, obróbka taśm filmowych, skład fotograficzny, obróbka taśm
filmowych, kopiowanie zdjęć, 41 usługi wydawnicze, w tym w zakre‑
sie książek i czasopism (w tym elektronicznych), elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, usługi reporterskie, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, kompozycje fotograficzne na rzecz
innych, usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę
lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek i klubów, usługi rozrywkowe
klubowe, usługi związane z organizacją i obsługą imprez karaoke, or‑
ganizowanie i obsługa konkursów rozrywkowych, kulturalno-oświa‑
towych i edukacyjnych, organizowanie i obsługa konkursów piękno‑
ści, organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, organizowanie
i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw, plebiscytów, targów i ekspo‑
zycji tematycznych z zakresu nauki, kultury, edukacji i rozrywki, przy‑
znawanie nagród z zakresu nauki, kultury, edukacji, rozrywki, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury, sztuki i edukacji, organizacja i obsługa pokazów
mody, parki rozrywki, informacje o imprezach rozrywkowych, eduka‑
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cyjnych, szkoleniowych, kulturalno-oświatowych, usługi impresaria‑
tu w postaci organizowania widowisk, usługi dystrybucji biletów,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne
i internetowe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie,
publikowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą elek‑
troniczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia
publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do po‑
brania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych,
dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych z baz danych lub
przez Internet jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowy‑
wanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkole‑
niowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych lub
przez Internet jako usługa on-line, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów in‑
nych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, w tym radiowych i telewizyjnych programów rozrywkowych,
sale koncertowe, wystawianie spektakli na żywo, studia filmowe,
usługi nagrań, usługi doradcze z zakresu rozrywki i kultury poprzez
radio, telewizję i Internet.

(111) 299870
(220) 2016 11 29
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) QUANT
(540)

(210) 464544

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 komputerowe stanowisko kasowe.
(111) 299871
(220) 2016 11 30
(210) 464564
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) PAJOR MATEUSZ, Wrząca, PL.
(540) Q QOBYLLAR WIELOZADANIOWE SYSTEMY USPRAWNIAJĄCE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, bel‑
ki stropowe metalowe, boazeria metalowa, bramy metalowe, deflek‑
tory kominowe metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami
metalowymi, drobne wyroby metalowe, urządzenia do otwierania
drzwi nieelektryczne, drzwi metalowe, dźwigary metalowe, ekrany
paleniskowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, formy, haki
do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań, metalo‑
we, kabiny kąpielowe metalowe, kabiny stosowane przy malowaniu
za pomocą rozpylaczy, metalowe, kasy pancerne, konstrukcje meta‑
lowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych w zakresie budow‑
nictwa, konstrukcje nośniki szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe
w zakresie budownictwa, kosze dachowe metalowe w zakresie bu‑
downictwa, kosze metalowe, kosze samowyładowcze niemechanicz‑
ne metalowe, kratownice, kładki metalowe, kratownice metalowe,
kraty metalowe, maszty, słupy metalowe, maszty ze stali, materiały
konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
metalowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe materiały konstruk‑
cyjne, ogniotrwałe, metalowe taborety ze schodkiem, nadproża me‑
talowe, puste skrzynki do narzędzi z metalu, nawijarki niemechanicz‑
ne do węży giętkich metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków,
metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety za‑
ładowcze metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platformy pre‑
fabrykowane metalowe, płyty do drzwi metalowe, pojemniki, kasety,
paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki me‑
talowe [magazynowanie, transport], pokrywy do włazów metalowe,
prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty, słupki ogrodzeniowe
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, przenośne
struktury metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, bloki meta‑
lowe inne niż do maszyn, rolki, prowadnice do okien przesuwnych,
ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, obudowy schodów me‑
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talowe, słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne],
stemple, podpory metalowe, stoły warsztatowe metalowe, stopnie
schodów metalowe, sufity, metalowe, szalunki do betonu metalowe,
szkieletowe rusztowania metalowe, szkielety metalowe w zakresie
budownictwa, szklarnie przenośne metalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, żaluzje listwowe metalowe, 7 brony, dźwigi, urzą‑
dzenia do podnoszenia i wyciągania, kołowroty do wyciągania, łań‑
cuchy do podnośników [części maszyn], manipulatory przemysłowe
[maszyny], maszyny do obróbki drewna, maszyny do przetwórstwa
metali, maszyny podziałowe, maszyny rolnicze, mechanizmy napę‑
dowe, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], na‑
rzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze inne
niż o napędzie ręcznym, obudowy [części maszyn], osie do maszyn,
pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, podajniki [części ma‑
szyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podstawy [staty‑
wy] maszyn, prowadnice do maszyn, przeciągarki [ciągarki] do me‑
talu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przenośniki,
przesiewacze, stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], suwnice
pomostowe, uchwyty [części maszyn], urządzenia podnośnikowe,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, wciągniki
[wielokrążki], wieszaki [części maszyn], wyciągi [dźwigi], żurawie
masztowe, 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolni‑
cze, obsługiwane ręcznie, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obu‑
dowy do pił ręcznych, pasy na narzędzia, przecinacze, przycinarki
do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia rur, przyrządy tnące [narzędzia
ręczne], 37 budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów
targowych, budownictwo, ciesielstwo, informacja o naprawach, in‑
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, izolowanie budynków, konsulta‑
cje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie,
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydraulicz‑
ne, wiercenie studni, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żura‑
wi, 40 obróbka drewna, obróbka metali, piaskowanie, usługi spawal‑
nicze, usuwanie warstw nawierzchniowych.

(111) 299872
(220) 2016 11 30
(210) 464570
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) OLMOS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 sztućce.
(111) 299873
(220) 2016 11 30
(210) 464592
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) CERVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Grzaniec zimowy szlachetny
(540)

(111) 299874
(220) 2016 12 01
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) BOTTNER EDYTA, Warszawa, PL.
(540) Poranna Rosa FLORYSTYKA I KWIATY
(540)

4631
(210) 464641

Kolor znaku: szary, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.21, 26.04.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów.
(111) 299875
(220) 2016 12 01
(210) 464649
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES.
(540) WORK CAFÉ SANTANDER
(540)

(531) 11.03.04, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 36 usługi
doradztwa finansowego i bankowego, 41 szkolenia personelu zaj‑
mującego się finansami, szkolenia związane z finansami, szkolenia
personelu, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, 43 usługi do‑
starczania żywności i napojów, herbaciarnie, usługi kafeterii samo‑
obsługowych, usługi barowe, bary przekąskowe, usługi dostarczania
żywności i napojów przygotowywanych przez restauracje do biur
(zaopatrywanie w żywność i napoje), usługi restauracji samoob‑
sługowych, dostarczanie napojów do bezpośredniego spożycia
za pośrednictwem automatów, dostarczanie gotowego jedzenia
do domu.
(111) 299876
(220) 2016 12 02
(210) 464653
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) BARAŃSKI JANUSZ F.P.H.U. RAFAEL, Kraków, PL.
(540) Rafael
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty, buty sznurowane, czapki, gar‑
nitury, kamizelki, karczki koszul, kieszenie do odzieży, kołnierze, koł‑
nierzyki, kołnierzyki przypinane, koszule, koszule z krótkim rękawem,
krawaty, kurtki, mankiety, nakrycia głowy, paski, piżamy, płaszcze,
palta, spodnie, swetry, szaliki, szelki, T-shirty.

Kolor znaku: granatowy, czerwony, złoty, biały, zielony, brązowy
(531) 01.01.05, 05.01.10, 07.01.08, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wino z soku winogronowego.

(111) 299877
(220) 2016 12 02
(210) 464670
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 13
(732) EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vectis-S
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do sto‑
sowania w przemyśle budowlanym, spoiwa cementowe, spoiwa jako
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domieszki do zaczynu cementowego, 17 izolacja do celów budowla‑
nych, materiały uszczelniające i izolacyjne, membrany uszczelniające
niemetalowe, mieszaniny uszczelniające do zatrzymywania wycieków
ze zbiorników z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 bloki wykonane
z betonu do ochrony brzegów rzeki, materiały budowlane (nie z meta‑
lu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały bu‑
dowlane niemetalowe, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
mieszanki cementowe, ścianki szczelne niemetalowe, zaprawy budow‑
lane, 37 budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inży‑
nieryjne [budownictwo], inżynieria wodno-lądowa w zakresie nawad‑
niania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu
budynków wodą powodziową, inżynieria wodno-lądowa w zakresie za‑
pobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, 42 inżynieria wod‑
no-lądowa, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania
powodziom, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zale‑
waniu budynków wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryj‑
nych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową.

(111) 299878
(220) 2016 12 02
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) MARONA ANNA, Kraków, PL.
(540) Dom pod Klonami
(540)
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z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne,
stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owo‑
cowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, syropy
zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, kon‑
centraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, piwo,
33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, 42 kontrola jakości, cer‑
tyfikowanie jakości, certyfikowanie jakości produktów i usług, opi‑
niowanie w sprawach jakości produktów i usług, promocja jakości,
przygotowywanie przedsiębiorstw do certyfikacji.

(111) 299880
(220) 2016 12 02
(210) 464698
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 06
(732) FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, Kraków, PL.
(540) MARCHEWKA BISTRO
(540)

(210) 464693

Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnożółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, opra‑
cowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, opie‑
ka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, placówki rekonwa‑
lescencji.
(111) 299879
(220) 2016 12 02
(210) 464696
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 06
(732) FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, Kraków, PL.
(540) PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 05.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysył‑
kowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią żywności i napojów, w tym
produktów regionalnych i tradycyjnych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej
obsługi, snack-bary, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura‑
cje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi
barowe.
(111) 299881
(220) 2017 01 18
(210) 466378
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 03
(732) JEZIORSKA EWA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Bierutów, PL.
(540) rollpet
(510), (511) 12 skutery wyposażone w silnik.
(111) 299882
(220) 2017 02 10
(210) 467456
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) POLUS TOMASZ ANTOS PAWEŁ INOTEK SPÓŁKA CYWILNA,
Grzępy, PL.
(540) INOTEK
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 25.01.15, 25.01.25, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko i produkty
mleczne, sery, jaja, tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność produko‑
wana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, surówki, warzywa gotowa‑
ne, konserwowane, suszone, mrożone, owoce gotowane, mrożone,
konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty, chipsy
i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, produkty ziem‑
niaczane, mącznoziemniaczane, ziemniaki, grzanki, zupy, 30 wyroby
cukiernicze, słodycze, lody, lód, wyroby piekarnicze, mąka, produk‑
ty mączne i zbożowe, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, cukier, sól przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płat‑
ki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), ciasta
w proszku, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, przyprawy, sosy
(przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów i deserów, sor‑
bety, desery, wafle, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta, gotowe
potrawy z ryżu i/lub makaronu, 31 świeże warzywa, świeże owoce,
świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone, orzechy laskowe, orzechy
arachidowe, migdały, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoho‑
bwe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04, 26.03.05, 26.03.23
(510), (511) 6 stal nierdzewna, konstrukcje stalowe, stal konstruk‑
cyjna, wyroby ze stali, stalowe materiały budowlane, 11 urządzenia
do gotowania, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, urządzenia do gotowania ryżu, urzą‑
dzenia do gotowania żywności, urządzenia do grillowania, urządze‑
nia do gotowania na świeżym powietrzu, urządzenia do gotowania
na parze, urządzenia do gotowania jajek, urządzenia do odwadnia‑
nia żywności, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do opiekania
i pieczenia, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia
ryb, urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do prażenia
owoców, urządzenia do produkcji lodów, urządzenia do wędzenia
żywności, urządzenia do zamrażania, urządzenia do zamrażania
artykułów spożywczych, urządzenia domowe do wypieku chleba,
urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia wspomagające
rośnięcie ciasta, urządzenia wydające chłodne napoje [inne niż au‑
tomaty sprzedające], frytkownice, frytkownice stosowane w ga‑
stronomii przemysłowej, gabloty chłodnicze, gofrownice, instalacje
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i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, kuchenki, palniki kuche‑
nek, palniki gazowe, piece do pieczenia, podgrzewacze do jedzenia,
płyty mrożące, płyty kuchenne [okrągłe], podgrzewacze do potraw,
podgrzewacze do talerzy, pojemniki chłodzące, pojemniki na lód,
przemysłowe piece, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, przy‑
bory kuchenne elektryczne, szafki chłodnicze do przechowywania
napojów, szafki chłodnicze do przechowywania żywności, szafki
do opóźniania rośnięcia ciasta, szafki izotermiczne, szafki suszarko‑
we, szafki zamrażające, szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, szybkowa‑
ry elektryczne, witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, witryny
chłodnicze do ekspozycji żywności, wkładane płyty kuchenne, wkła‑
dane płyty grzejne, woki elektryczne, 12 wózki transportowe do ga‑
stronomii, 20 blaty kuchenne, blaty stołowe, dodatkowe części blatu
rozkładanego stołu, elementy do mebli, krzesła, krzesła stołowe, lady
sprzedażowe [meble], meble, meble do wnętrz, meble kuchenne,
meble kuchenne do zabudowy, meble na miarę (do zabudowy), me‑
ble drewniane, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble
stołówkowe, meble wielofunkcyjne, metalowe szafki ognioodporne
[meble], niemetalowe przezroczyste tacki na żywność do zastoso‑
wania komercyjnego, niemetalowe przezroczyste tace na żywność
do użytku handlowego, półki na żywność, półki ścienne [konstruk‑
cje] z materiałów niemetalowych, półki ścienne [konstrukcje] meta‑
lowe, pulpity [meble], regały składane, regały drewniane [meble],
regały [meble], regały metalowe, siedzenia [meble], stojaki na żyw‑
ność, stojaki, półki, stołki barowe, stoły, szafki do przechowywania
żywności, zestawy mebli, meble do siedzenia, bufety ruchome [me‑
ble], barki ruchome [meble], wózki barowe [meble], meble do ekspo‑
nowania towarów, meble kuchenne na wymiar, meble do ekspozycji
produktów w punktach sprzedaży, wózki meblowe.

(111) 299883
(220) 2017 02 11
(210) 467562
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 27
(732) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin, PL.
(540) impossible ENERGY DRINK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania na‑
pojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napo‑
je sportowe wzbogacane proteinami, pastylki do napojów gazowa‑
nych.
(111) 299884
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 10
(732) NATURE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska, PL.
(540) Pilli HEALTHY SLEEP
(540)

(210) 468082

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycz‑
nych, poduszki do celów medycznych, poduszki przeciw bezsenności,
prześcieradła na łóżka chorych, 20 kosze do noszenia dzieci, łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka
drewniane, materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewi‑
jania niemowląt, maty do spania, meble, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, podgłówki, wałki, poduszki,
poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, przewijaki, skrzynki na zabawki,
stoiska wystawowe, stoły do masażu, 24 bielizna pościelowa i koce,
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bielizna stołowa i pościelowa, kapy na łóżka, koce dla zwierząt domo‑
wych, kołdry, narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótno do przewija‑
nia niemowląt, pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy
na poduszki], prześcieradła na łóżka, śpiworki dla niemowląt, śpiworki
z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tkanina konopna, tkaniny, tkani‑
ny bawełniane, tkaniny lniane, wkładki do śpiwora, wsypa [bielizna
pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], 28 grzechotki, kapoki
do pływania, lalki, łóżka dla lalek, maty z zabawkami dla niemowląt,
misie pluszowe, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, za‑
bawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane.

(111) 299885
(220) 2017 03 16
(210) 468950
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 18
(732) JÓZKOWICZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
DETALICZNEGO, Tychy, PL.
(540) Vital STREFA ZDROWEGO ŻYCIA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznych sklepów, w tym skle‑
pów internetowych z ekologicznymi produktami spożywczymi,
zdrową żywnością, naturalnymi produktami kosmetycznymi oraz
suplementami diety i preparatami dietetycznymi.
(111) 299886
(220) 2016 12 15
(210) 465205
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Dentozon
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka ko‑
smetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki lecznicze, kosme‑
tyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, drewno zapachowe,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne,
perfumy, szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, produkty
toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farma‑
ceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki mu‑
sujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multimi‑
nerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie
lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki wetery‑
naryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroele‑
mentami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, na‑
pary 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 me‑
dycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 299887
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KLUB OPA GRECOS !!!
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04

(210) 465381
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(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogra‑
mowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, prze‑
wodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 książki
i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, materiały szko‑
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), gazety i czasopisma,
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, zakładki
do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoroszyty na do‑
kumenty, druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane ma‑
teriały reklamowe, magazyny, katalogi, ulotki, torby na zakupy z pa‑
pieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 39 organizacja podróży
oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewod‑
ników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży
i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji
biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem po‑
jazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapew‑
niania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transporto‑
we, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania re‑
kreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskorto‑
wanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dy‑
daktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydak‑
tycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamo‑
we, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompe‑
tencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie
festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyj‑
nych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów,
imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowa‑
nie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania,
usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twór‑
ców i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizo‑
wanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych,
działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi
orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne,
usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po‑
bierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań,
usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja,
sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie,
fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usłu‑
gi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej
klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące
wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i prze‑
źroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez
i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie
osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/fil‑
mów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwatero‑
wań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczaso‑
wego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych
restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem
sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy
stołowej.

(111) 299888
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.

(210) 465397
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(540) GRECOS HOLIDAY
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, roz‑
rywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, tre‑
ningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie ksią‑
żek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż re‑
klamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi tre‑
nerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organi‑
zowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji
i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej po‑
przez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie ga‑
lerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj‑
nych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo‑
wszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowa‑
nie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie foto‑
kopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi bi‑
blioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy‑
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.
(111) 299889
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GRECJA na żywo!
(540)

(210) 465405

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.18, 26.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogra‑
mowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, prze‑
wodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 książki
i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), gazety i czaso‑
pisma, broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty,
zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, sko‑
roszyty na dokumenty. druki, drukowane materiały informacyjne,
drukowane materiały reklamowe, magazyny, katalogi, ulotki, torby
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na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 39 or‑
ganizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usłu‑
gi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży,
usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowa‑
nie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi
w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących
podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów,
usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu
do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pi‑
lotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sporto‑
wych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongre‑
sów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konfe‑
rencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i naucza‑
nia, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elek‑
tronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kie‑
rowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz po‑
kazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festy‑
nów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, dzia‑
łalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi or‑
kiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne,
usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po‑
bierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań,
usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchroniza‑
cja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi repor‑
terskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania arty‑
stom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu,
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, fil‑
mów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zda‑
rzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej,
umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów foto‑
graficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektronicz‑
nych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agen‑
cji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych,
usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwate‑
rowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek,
samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności
i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bieli‑
zny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 299890
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Wille Escape
(540)

(210) 465407

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie

4635

turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi pla‑
nowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wy‑
cieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa na‑
ziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystycz‑
ne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 or‑
ganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wy‑
staw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, do‑
radztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kom‑
petencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizo‑
wanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji
i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej po‑
przez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie ga‑
lerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj‑
nych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo‑
wszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowa‑
nie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie foto‑
kopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi bi‑
blioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy‑
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty,
usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tym‑
czasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi ka‑
wiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyj‑
nych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 299891
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WAKACJE PEŁNE FRAJDY
(540)

(210) 465409

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt
sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, 39 organizacja podróży oraz
wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
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turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji bile‑
tów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojaz‑
dów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapew‑
niania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa
bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transpor‑
towe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania
rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskor‑
towanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyj‑
nych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsz‑
tatów, treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez roz‑
rywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką
lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publi‑
kowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem
umiejętności oraz kompetencji, organizowanie i realizacja spektakli,
produkcja i organizowanie festiwali teatralnych, imprez rozrywko‑
wych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych
z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów,
gier losowych i loterii, organizowanie pokazów mody, konkursów
piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz
doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatral‑
nych, muzycznych, filmowych, promocja twórców i różnych dziedzin
twórczości artystycznej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny
kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie de‑
koracji teatralnych, kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usłu‑
gi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci kompu‑
terowych. Usługi salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi
sal kinowych, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych
i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video,
ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów,
usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wy‑
najmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania
fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczo‑
ne również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie
w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykony‑
wanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości,
usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trze‑
cim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym
dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele,
pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwate‑
rowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego,
usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych re‑
stauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem
sal konferencyjnych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zasta‑
wy stołowej.

(111) 299892
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GRECOS ACT!VE
(540)

(210) 465412

Kolor znaku: różowy
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świą‑
teczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych
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miasteczek, 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi pla‑
nowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wy‑
cieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa na‑
ziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystycz‑
ne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 or‑
ganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wy‑
staw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, do‑
radztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kom‑
petencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizo‑
wanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji
i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej po‑
przez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie ga‑
lerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj‑
nych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo‑
wszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowa‑
nie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie foto‑
kopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi bi‑
blioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy‑
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.

(111) 299893
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LAST DEAL
(540)

(210) 465420

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi pla‑
nowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wy‑
cieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa na‑
ziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystycz‑
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ne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 or‑
ganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wy‑
staw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, do‑
radztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kom‑
petencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizo‑
wanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji
i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej po‑
przez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie ga‑
lerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj‑
nych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo‑
wszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowa‑
nie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie foto‑
kopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi bi‑
blioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy‑
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty,
usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tym‑
czasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi ka‑
wiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyj‑
nych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 299894
(220) 2016 12 19
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 465421

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 02.03.08, 26.01.14, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świą‑
teczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
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usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi pla‑
nowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wy‑
cieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa na‑
ziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystycz‑
ne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 or‑
ganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wy‑
staw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych
w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, do‑
radztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kom‑
petencji, organizowanie i realizacja spektakli, produkcja i organizo‑
wanie festiwali teatralnych, imprez rozrywkowych, artystycznych,
edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów,
koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją,
organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji
i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych,
promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycznej po‑
przez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie ga‑
lerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
kompozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe,
publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych. Usługi
salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych,
usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyj‑
nych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpo‑
wszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi
dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowa‑
nie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek,
zdjęć, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone również
za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie
i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy, wykonywanie foto‑
kopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi bi‑
blioteki fotograficznej/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzy‑
skania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.

(111) 299895
(220) 2016 12 21
(210) 465508
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) VERTO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 7 wciągniki, podajniki taśmowe, pompy (maszyny), pom‑
py powietrza (instalacje garażowe), smarownice ręczne, pompy
na sprężone powietrze, pompy do instalacji grzewczych, dmuchawy
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ssania, ostrzarki narzędziowe, piły (maszyny), piły łańcuchowe, ma‑
szyny i urządzenia elektryczne do czyszczenia, maszyny na powie‑
trze sprężone, przecinacze (maszyny), urządzenia tnące, maszyny
do wycinania i gwinciarki, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne,
wiertarki na baterie, wiertarki udarowe, młoty elektryczne, młoty
pneumatyczne, młoty dźwigniowe, młotki udarowe, podnośniki
(windy), podnośniki (urządzenia), urządzenia podnośnikowe, maszy‑
ny do obróbki szkła, rozdrabniarki, maszyny do ładowania i rozładun‑
ku, maszyny do etykietowania, kosiarki (maszyny), obrabiarki, mie‑
szałki (maszyny), maszyny do malowania, strugarki, zawory spustowe
ciśnienia (części maszyn), mieszarki, nitownice, ostrzarki narzędzio‑
we, rozpylacze, maszyny do obróbki kamienia, urządzenia do obrób‑
ki, lutowania, gazowe, śrubokręty na baterie, szlifierki, wyrzynarki,
strugi (maszyny), maszyny do szycia, myjki ciśnieniowe, zszywacze,
pompy ogrodowe (maszyny), pompy zanurzeniowe (maszyny), piły
otwornice (części maszyn), podnośniki (urządzenia), rozpórki (maszy‑
ny), narzędzia, narzędzia ręczne inne niż obsługiwane ręcznie, ostrza
(części maszyn), szczotki (części maszyn), szczotki elektryczne, dłuta,
dłuta do maszyn, uchwyty (części maszyn), uchwyty do wiertarek,
koronki wiertnicze (części maszyn), koronki wiertnicze (części ma‑
szyn), filtry (części maszyn lub silników), filtry (wkładki) do maszyn
filtrujących, tarcze szlifierskie (części maszyn), młotki (części maszyn),
imaki do obrabiarek, noże (części maszyn), ostrza do kosiarek, noże
elektryczne, smarownice tłokowe (części maszyn), świdry górnicze,
pierścienie smarowe (części maszyn), pierścienie tłoczne, piły stoło‑
we (części maszyn), ostrza do pił (części maszyn), nożyczki elektrycz‑
ne, nożyce elektryczne, urządzenia lutownicze, gazowe, dmuchawki
lutownicze, gazowe, stoły do maszyn, dyski (części maszyn), osełki
do ostrzenia (części maszyn), ostrza (części maszyn), stojaki (części
maszyn), narzędzia pneumatyczne (maszyny), pistolety pneumatycz‑
ne do korkowania, pistolety elektryczne do kleju, pistolety do malo‑
wania, pistolety do kleju, pistolety natryskowe, akcesoria do pistole‑
tów, pompy na sprężone powietrze, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, filtry powietrza (do silników), przekładnie redukcyjne inne
niż do pojazdów lądowych, sprężarki (maszyny), opalarki, maszyny
ogrodnicze, 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nieelektryczne
narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, siekierki, przyrządy do cię‑
cia, sierpaki, wiertarki (części narzędzi), wiertarki (narzędzia ręczne),
przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza (noże) do strugów, ostrzałki (na‑
rzędzia ręczne), ostrza (narzędzia ręczne), wiertarki (narzędzia ręcz‑
ne), świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze do puszek (nie‑
elektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki, dłuta, rębarki, zaciski
dla stolarzy lub bednarzy, topory rzeźnicze, ośniki, wiertła ręczne,
dłuta, żłobaki, pompy ręczne, toporki, dłuta do otworów, dłuta
gniazdowe, nożyczki, nożyce, nożyce (narzędzia ręczne), ostrza no‑
życ, wiertarki piersiowe (korby do świdrów), stal narzędziowa, prze‑
bijaki (narzędzia ręczne), przebijaki gwoździowe, pilniki igłowe (na‑
rzędzia ręczne), cęgi do cięcia drutu, dziurkacze (narzędzia ręczne),
dziurkacze do numerowania, strugi, szczypce płaskie, piły (narzędzia
ręczne), piły do metalu, piły do drewna, piły kątowe, piły kabłąkowe,
piły wyrzynarki, ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty
do pił, obsady do pił ręcznych, obudowy na piły ręczne, gwintowni‑
ce, matryce, przedłużacze do korb do gwintowników, śrubokręty,
ostrzałki, stal ostrzowa, osełki, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne
(narzędzia ręczne), młoty kowalskie, szpatułki, młotki do rozbijania
kamienia, kamienie szlifierskie, kółka ręczne, pokrętki do gwintowni‑
ków, gwintownice, szczypce, szczypce płaskie, kielnie wykończenio‑
we, kielnie, packi metalowe, przyrządy do cięcia rur, pincety, imadła,
klucze maszynowe nastawne, zestawy kluczy maszynowych, zamo‑
cowania i akcesoria (części narzędzi), klucze maszynowe nastawne
(narzędzia ręczne), klucze mechaniczne, klucze do rur i szczypce pła‑
skie, klucze nastawne, młotki (narzędzia ręczne), młotki do blachy,
siekiery, dłuta, łomy, akcesoria ślusarskie (narzędzia ręczne), szczotki,
pilniki, skrzynki uciosowe, strugi, pilniki zdzieraki, zaciski, pilniki gru‑
bozębne, prasy (narzędzia ręczne), szpatułki i skrobaki, noże i no‑
życzki, ostrza, osełki, szczypce płaskie, śrubokręty, końcówki do śru‑
bokrętów, zszywacze (narzędzia ręczne), nitownice (narzędzia
ręczne), smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic
(części narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju, pompy ole‑
jowe (narzędzia ręczne), narzędzia do obróbki szkła (narzędzia ręcz‑
ne), narzędzia do glazurowania (narzędzia ręczne), wycinarki szczelin
(narzędzia ręczne), koparki (narzędzia ręczne), czerparki (narzędzia
ręczne), uchwyty do wiertarek (narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie
do mocowania (narzędzia ręczne), narzędzia do wyciągania gwoździ,
pilniki, skrobaczki do czyszczenia podłóg na łodziach, tarcze szlifier‑
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skie, kamienie szlifierskie, pistolety (narzędzia ręczne), młotki, narzę‑
dzia do wyciągania gwoździ, tarki (narzędzia ręczne), zębatki (narzę‑
dzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia ręczne), młotki
nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzędzia ręczne), skrobaczki
ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), szpadle, klucze maszynowe (sta‑
łe), kątowniki, przebijaki (narzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur,
narzędzia do stemplowania (narzędzia ręczne), podnośniki ręczne,
podnośniki (urządzenia), żelazka (nieelektryczne narzędzia ręczne),
żelazka do znakowania, żelazka nieelektryczne, żelazka do struga,
noże (narzędzia ręczne), sztućce, noże rzeźnicze, noże myśliwskie,
noże do ryb, narzędzia rolnicze (ręczne), zraszacze owadobójcze, ko‑
siarki gazonowe (narzędzia ręczne), zbieraki do owoców (narzędzia
ręczne), narzędzia ogrodnicze (ręczne), kosiarki gazonowe (narzędzia
ręczne), noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, broń biała,
ostrza (broń), 9 akumulatory elektryczne do narzędzi z napędem me‑
chanicznym, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze
do akumulatorów, alarmowe dzwonki elektryczne, alarmy pożarowe,
alarmy, alarmy dźwiękowe, baterie do oświetlenia, baterie elektrycz‑
ne do narzędzi z napędem mechanicznym, ładowarki do narzędzi
z napędem mechanicznym, przyrządy pomiarowe, suwmiarki, sondy,
detektory, wykrywacze metalu do celów przemysłowych lub wojsko‑
wych, wykrywacze dymu, regulatory oświetlenia, regulatory (ściem‑
niacze światła) (elektryczne), osłony do ochrony twarzy robotników,
filtry do masek do oddychania, rękawice do ochrony przed wypadka‑
mi, osłony do ochrony twarzy robotników, maski ochronne, urządze‑
nia do ochrony osobistej przed wypadkami, kaski, kaski ochronne,
maski ochronne, hełmy żołnierskie, gogle, aparaty do ochrony słu‑
chu, gogle ekrany ochronne do spawania, rękawice robocze, żelazka
elektryczne, lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwela‑
cji, łaty i tyczki niwelacyjne, przyrządy do ustalania linii poziomej,
niwelatory, poziomice, poziomice laserowe, zamki elektryczne, mia‑
ry, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, przy‑
rządy pomiarowe, mierniki, sprawdziany mikrometrów, śruby mikro‑
metryczne do instrumentów optycznych, mikrometry, urządzenia
pomiarowe, linijki i linijki (przyrządy pomiarowe), wagi, klinometry,
wagi laboratoryjne (wysokiej dokładności), urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, krótkie przymiary zwijane, taśmy miernicze, miarki
składane, specjalne przyrządy pomiarowe, manometry, urządzenia
do pomiaru odległości, suwmiarki z suwakiem, ciśnieniomierze, sy‑
gnalizatory automatyczne niskiego ciśnienia w oponach, zatyczki
wskazujące ciśnienie do wentyli, wskaźniki ciśnienia, urządzenia mie‑
rzące ciśnienie, instalacje elektryczne antywłamaniowe, woltomie‑
rze, złącza do kabli, złączki do przewodów elektrycznych, wskaźniki
temperatury do zastosowania specjalistycznego i przemysłowego,
łaty murarskie, pryzmaty do zastosowania specjalistycznego i prze‑
mysłowego, teleskopy do zastosowania specjalistycznego i przemy‑
słowego, lornetki do zastosowania specjalistycznego i przemysłowe‑
go, gniazdka, wtyczki, elektryczne przyrządy do lutowania, lutownice
elektryczne, urządzenia spawalnicze ładowane elektrycznie, elek‑
tryczne urządzenia do spawania, elektrody do spawania, żadne z wy‑
żej wymienionych towarów nie są związane z telefonami komórko‑
wymi, innymi urządzeniami komunikacyjnymi i oraz akcesoriami
do nich ani telekomunikacją.

(111) 299896
(220) 2016 12 21
(210) 465513
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TOP TOOLS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.09.20, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie suro‑
wym, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje jako spoiwa
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przeznaczone dla przemysłu, wkłady klejowe, 3 płótno ścierne, pole‑
rujące i szmerglowe, siatki ścierne, krążki do polerowania, kamienie
szlifierskie, środki do szlifowania, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki do polerowania, papier polerujący, środ‑
ki czyszczące do rąk do usuwaniu silnych zabrudzeń, smarami, tłusz‑
czami, olejami, sadzą, pyłem węglowym, farbami, smołą, klejami, pa‑
sta BHP, kamień polerski, kreda malarska, preparaty do odtłuszczania
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, kreda czyszcząca,
materiały ścierne, wosk do parkietów, preparaty do udrażniania rur,
płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty do czyszczenia tapet, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, mydła,
żele i płyny do mycia, środki antybakteryjne, preparaty przeciwgrzy‑
biczne, 4 przemysłowe oleje i tłuszcze, oleje techniczne, smary, świe‑
ce, knoty, materiały pędne, 6 kątowniki, klucze, kłódki, liny metalowe,
liny stalowe, złącza metalowe do łańcuchów, łańcuchy metalowe, łań‑
cuchy zabezpieczające metalowe, nakrętki metalowe, napinacze dru‑
tu metalowe, zaciski naprężające, napinacze taśm metalowych, zaci‑
ski do naprężania, rączki do narzędzi metalowe, skrzynki, puste
skrzynki na narzędzia z metalu, nasadki na liny-chomątka metalowe,
nasadki pierścieniowe na rękojeści z metalu, nasady kominowe meta‑
lowe, rękojeści noży metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
oporowe metalowe, pasy do przenoszenia ładunków metalowe, za‑
wiesia do przenoszenia ładunków metalowe, okucia do rękojeści,
skrzynie metalowe, sprężyny, drobnica metalowa, śruby metalowe,
taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, taśmy żelazne, tule‑
je, zaciski klamry metalowe, zaciski do kabli metalowe, zaciski do rur
lub kabli metalowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki inne niż
elektryczne metalowe, zamki na zasuwy, zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek metalowe, zamknięcia drzwiowe
nieelektryczne, zasuwy, zasuwy mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe
metalowe, zatyczki wyroby żelazne, folie metalowe do zawijania i pa‑
kowania, zawleczki, przetyczki, zawory inne niż części maszyn meta‑
lowe, zbiorniki metalowe, zszywki, taśmy metalowe do ładunków,
imadła warsztatowe metalowe, sworznie metalowe, kasetki na pie‑
niądze metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży, dzwonki nie‑
elektryczne, zasuwy do drzwi, odrzwia metalowe, osprzęt do drzwi
metalowych, futryny do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalo‑
wych, klamki do drzwi metalowych, kołatki do drzwi, urządzenia
do otwierania drzwi nieelektryczne, skrobaczki do drzwi, ograniczniki
do drzwi metalowych, usztywniacze metalowe, okucia budowlane,
metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okucia
metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, wycieraczki do nóg,
kraty, ruszty metalowe, drobnica żelazna, zawiasy metalowe, haki me‑
talowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe, okucia drzwiowe metalo‑
we, okucia okienne do okien, kółka metalowe do kluczy, gałki, uchwy‑
ty metalowe, drabiny metalowe, skrzynki na listy metalowe, metalowe
obejmy, zamki do toreb, skarbonki metalowe, gwoździe, smarownicz‑
ki, tablice rejestracyjne metalowe, nity metalowe, pręty metalowe
do lutowania i spawania, kasy pancerne, sejfy, bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, kabiny stosowane przy malowaniu
za pomocą rozpylaczy metalowe, śruby metalowe, kapsle do korko‑
wania metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, druty do lutowania me‑
talowe, zamki sprężynowe, linki rowerowe, wkładki profilowe, 7 ma‑
szyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa‑
nych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, elek‑
tronarzędzia, wiertarki, wiertarko-wkrętarki, młotkowiertarki, szlifier‑
ki, opalarki, pilarki, wkrętaki, wkrętarki, wyrzynarki, strugi, zszywacze
elektryczne, mieszarki, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki,
wiertła [części maszyn], dłuta, otwornice, tarcze [części maszyn], dyski
[części maszyn], szczotki [części maszyn], kamienie szlifierskie, ścierni‑
ce, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich, przewody ssące, pistole‑
ty klejowe, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania kół z ma‑
nometrem, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do ropowania,
pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia
na wodę i powietrze, pistolety do mas silikonowych, pistolety pneu‑
matyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety dozujące klej
elektryczne, pistolety [maszyny], pistolety do malowania, pistolety
zawarte w tej klasie, klucze pneumatyczne, nasadki, palniki gazowe
do cięcia, maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia [elektryczne],
generatory prądu, maszyny do grawerowania, gwinciarki [do nakrę‑
tek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, kompresory [ma‑
szyny], krajalnice [maszyny], ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny],
kosiarki ogrodowe [maszyny], obrabiarki do metalu, miksery [maszy‑
ny], młotki [części maszyn], młoty elektryczne, młoty mechaniczne,
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młoty pneumatyczne, młoty udarowe, młoty, narzędzia [części ma‑
szyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [ma‑
szyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne,
nożyczki elektryczne, ostrza [części maszyn], maszyny do ostrzenia,
stoły [części maszyn], pasy do kół pasowych, podajniki taśm [maszy‑
ny], pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub silników], pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], piły [maszy‑
ny], piły łańcuchowe, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny
i urządzenia] elektryczne, pompy [maszyny], awaryjne agregaty prą‑
dotwórcze, przecinarki [narzędzia mechaniczne], strugarki, świdry
górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], tokarki [narzędzia me‑
chaniczne], transportery [maszyny], ubijaki [maszyny], uchwyty [czę‑
ści maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie
[części maszyn], wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki, wytła‑
czarki, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, maszyny
do zawijania, pakowania, zawory [części maszyn], urządzenia do ssa‑
nia powietrza, ostrzarki narzędziowe [maszyny], maszyny na sprężo‑
ne powietrze, podnośniki [windy], podnośniki [urządzenia], filtry po‑
wietrza chłodnic silników, maszyny do obróbki szkła, rozdrabniarki
[maszyny], tarcze szlifierskie [części maszyn], smarownice [części ma‑
szyn], imaki do narzędzi [części maszyn], etykieciarki, malaksery, urzą‑
dzenia do malowania, strugarki, reduktory ciśnienia [części maszyn],
przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie
[części maszyn], przyrządy do lutowania gazowego, lutownice gazo‑
we, rozpylacze [maszyny], maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwi‑
gowe, narzędzia [części maszyn], prostownice, mieszadła [maszyny],
wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe, kamienie szlifierskie [części ma‑
szyn], brzeszczoty [części maszyn], statywy [części maszyn], akcesoria
do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących,
narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny], spawarki [maszyny],
szczotki druciane [części maszyn], 8 narzędzia ręczne, sterowane ręcz‑
nie, narzędzia ręczne nieelektryczne, wyroby nożownicze, broń biała,
ostrza broni, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne
nieelektryczne, narzędzia rolnicze ręczne, narzędzia do ogrodnictwa
ręczne, broń biała (boczna), rozpylacze do środków owadobójczych
(narzędzia), szydła, siekiery, siekierki, sierpaki, wiertła (części narzę‑
dzi), wiertła ręczne (narzędzia), ostrza (narzędzia), ostrza (broń), ostrza
(noże) do strugów, świdry, piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelaz‑
ka znakujące przez wypalanie, wiertarki piersiowe, otwieracze do pu‑
szek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki (narzędzia),
przecinaki, dłuta, rębaki (noże), zaciski ciesielskie i bednarskie, topory
rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia), wyroby nożownicze, przyrządy
do cięcia, wycinarki (narzędzia), gwintowniki (narzędzia), kopaczki
ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia), ośniki, oprawki
wiertarskie (narzędzia), ubijaki do gruntu (narzędzia brukarskie),
ostrzarki (ręczne), rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki (narzędzia),
żelazka nieelektryczne, noże do mizdrowania skóry, obudowy do piły
ręcznej, narzędzia do zbierania owoców ręczne uruchamiane ręcznie,
dłuta wklęsłe (żłobaki), skrobaczki do czyszczenia dna łodzi (narzę‑
dzia), toczaki-kamienie do ostrzenia (narzędzia), pistolety (narzędzia),
młotki (narzędzia), pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigni‑
ki sterowane ręcznie (podnośniki), piły wyrzynarki, stal narzędziowa,
noże, dłuta do otworów gniazdowe (przysieki), łapki do wyciągania
gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania gwoździ, igłowe pilniki,
cęgi do cięcia drutu, dziurkacze numerujące, żelazka do strugów, stru‑
gi, szczypce, kleszcze, noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze,
dziurkacze (narzędzia), przebijaki (narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia),
koła zapadkowe (narzędzia), żyletki, nitownice (narzędzia), młotki ni‑
townicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty, wkrętaki,
przyrządy do ostrzenia, stal ostrzowa, osełki do ostrzenia, tarcze
do ostrzenia ręczne, ostrza nożyc, przyrządy nożycowe ręczne, noży‑
ce, brzeszczoty pił (części narzędzi), ostrza do piły, oprawy do piły
ręcznej, piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeli‑
ny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia), przedłu‑
żacze do korb do gwintowników, łopaty (narzędzia), młoty kowalskie,
szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze na‑
stawne, szpachle, łopatki (narzędzia), węgielnice (narzędzia), narzę‑
dzia do wytłaczania, stemple (narzędzia), młotki kamieniarskie, ka‑
mienie szlifierskie, pokrętki, klucze do gwintowników, przycinarki
do rur (narzędzia), przyrządy do cięcia rur, pincety, osełki, młotki bla‑
charskie, łomy, akcesoria ślusarskie, mianowicie podpora teleskopo‑
wa, stół warsztatowy, gwintowniki, pokrętło do gwintowników, na‑
rzynki, wkrętaki, dobijaki do gwoździ, wycinaki do otworów, szczotki
(narzędzia), piły do metalu, piły do drewna, piły specjalne, piły kąto‑
we, skrzynki uciosowe, zdzieraki, ściski, kielnie i pace, narzędzia ręcz‑

4640

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne do szkła, narzędzia do glazury, wyciskacze (narzędzia), klucze
i szczypce do rur, końcówki wkrętakowe, opalarki, zestawy kluczy na‑
sadowych, nasadki i akcesoria (części narzędzi), klucze, klucze moto‑
ryzacyjne, zszywacze, smarownice (narzędzia), osprzęt do smarownic
(części narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki oleju (narzę‑
dzia), pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia wielofunkcyjne
ręczne, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie, szczotki druciane
(narzędzia), scyzoryki, noże monterskie, noże z ostrzem łamanym,
noże z ostrzem trapezowym, nożyki modelarskie, 9 narzędzia i przy‑
rządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatoro‑
wo i kontrolująco-sterujące, urządzenia do gaszenia ognia, akumula‑
tory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomie‑
rze do akumulatorów, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe,
sygnalizatory akustyczne, dzwonki alarmowe elektryczne, instalacje
elektryczne zapobiegające włamaniu, zamki elektryczne, baterie
do oświetlania, baterie do latarek kieszonkowych, baterie elektrycz‑
ne, urządzenia do ładowania baterii, wykrywacze (detektory), wykry‑
wacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku,
wykrywacze dymu, ściemniacze światła (regulatory) elektryczne,
przyrządy do pomiaru odległości, żelazka elektryczne, sprawdziany
(wzorniki), lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji,
łaty i tyczki do niwelacji, niwelatory (poziomnice), przyrządy do usta‑
lania linii poziomej, miary, przyrządy pomiarowe, narzędzia pomiaro‑
we specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy miernicze), miarki (przyrzą‑
dy miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
mikrometry, wagi, wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), aparatu‑
ra do precyzyjnych pomiarów, miary zwijane krótkie, miary składane,
taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe,
manometry, próbniki, wskaźniki nachylenia, wskaźniki temperatury,
ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w opo‑
nach pojazdów, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia,
mierniki ciśnienia, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka), przyrządy
do ochrony osobistej przeciw wypadkom, odzież ochronna, odzież
do ratowania życia, artykuły bhp, kaski ochronne, maski ochronne,
osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice do ochrony przed
wypadkami, filtry do masek do oddychania, gogle, ochronniki słuchu,
maski, kaski, okulary i tarcze spawalnicze, rękawice do ochrony przed
promieniowaniem, nakolanniki, rękawice dla nurków, hełmy żołnier‑
skie, wtyczki i inne kontakty (elektryczne), urządzenia do spawania
elektryczne, aparaty do lutowania elektryczne, lutownice elektrycz‑
ne, woltomierze, urządzenia do spawania za pomocą ładunku elek‑
trycznego, elektrody do spawania, złącza do drutów i przewodów
elektrycznych, platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność typu
użytkownik z użytkownikiem (p2p) za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne,
poziomnice laserowe, miernik elektroniczny, 11 urządzenia i instala‑
cje do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chło‑
dzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sani‑
tarne, światła do rowerów, zapalniczki do gazu, kolektory słoneczne
(ogrzewnictwo), ogrzewacze przepływowe do wody, filtry jako części
instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza do klimaty‑
zacji, lampy gazowe, palniki gazowe, lampy górnicze, klosze do lamp,
lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lampiony, abażury
do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki
do lamp, reflektory lamp, zawieszenia do lamp, lampy bezpieczeń‑
stwa, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy gazo‑
we, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy lutownicze,
spawalnicze, lampy łukowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe,
lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, latarki, latarki kie‑
szonkowe, latarnie oświetleniowe, aparatura do oczyszczania gazu,
aparatura do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia do oczysz‑
czania powietrza, osprzęt do palników gazowych, urządzenia bezpie‑
czeństwa do oświetlania, urządzenia do oświetlania pojazdów, oświe‑
tlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, palniki, nakładki do palników
gazowych, palniki olejowe, płuczki gazowe jako części instalacji gazo‑
wych, reflektory, oprawy halogenowe, lampy warsztatowe, światła
do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, aparatura na gorące
powietrze, żarówki elektryczne, 16 linijki rysownicze [kreślarskie],
ołówki, pędzle, pieczęcie [stemple], szczotki [pędzle] malarskie, wałki
malarskie, wałki do farb, wałki do malowania ścian, ławkowce, rolki
(pędzle malarskie), rączki do wałków, folie malarskie do ochrony po‑
wierzchni podczas malowania, zestawy malarskie składające się
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z wałków, pędzli, rolek malarskich, kuwet, podkładki samoprzylepne
jako artykuły papiernicze, taśmy przylepne do materiałów papierni‑
czych lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych
lub użytku domowego, kreda do znakowania, uchwyty do kredy,
noże do papieru [artykuły biurowe], 17 węże i przewody giętkie nie‑
metalowe, rury elastyczne niemetalowe tworzywa sztuczne wyprofi‑
lowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniają‑
ce, pakuły, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne,
lakier izolacyjny, rękawice izolacyjne, zaprawy izolacyjne, farby izola‑
cyjne, oleje izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, izolatory, folie z two‑
rzyw sztucznych nie do pakowania, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, liny gumowe, materiały ciepłochronne, taśmy
uszczelniające do drzwi i okien, materiały na uszczelnienia okien
i drzwi, materiały do uszczelniania, izolowania, uszczelki, 18 puste
torby monterskie, torba-stołek na narzędzia, torba na narzędzia, pa‑
ski monterskie, 20 meble, przemieszczalne regały do przechowywa‑
nia, stelaże niemetalowe, regały, stojaki do garderoby, kastry nieme‑
talowe, skrzynki uciosowe, skrzynki narzędziowe, zamknięcia
niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, po‑
jemniki niemetalowe do składowania i transportu, palety transporto‑
we niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, zaciski do kabli
niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli
lub rur, imadła warsztatowe niemetalowe, zawory z tworzyw sztucz‑
nych do przewodów drenażowych, osprzęt niemetalowy do mebli,
dybie i kołki niemetalowe do ścian, niemetalowe listwy, nity, pod‑
kładki, kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby, zawia‑
sy, kratki ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe,
niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe,
sworznie niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż części maszyn,
odbojniki drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki z tworzywa sztucz‑
nego do mocowania na oknach i drzwiach, elementy złączne, opaski
zaciskowe z tworzyw sztucznych, krzyżyki dystansowe, pojemniki
z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, zamki nieelektrycz‑
ne i niemetalowe, meble z tworzyw sztucznych, śpiwory, meble kem‑
pingowe i turystyczne, posłania, kliny do płytek ceramicznych z two‑
rzywa sztucznego, Platformy do podwieszania pod sufitem (np.
do przechowywania sprzętu wodnego w garażu), szafy i organizery
z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice narzędziowe
do wieszania narzędzi, czopy niemetalowe, dekoracje przestawne,
drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, klamki
do drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt nie‑
metalowy do okien, pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły
do piłowania, zamknięcia do pojemniki niemetalowe, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [skła‑
dowanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty
do mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity [meble],
rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety we‑
wnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia me‑
talowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki] z drew‑
na lub tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki
na zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe,
stoły warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki, tabliczki z drewna
lub tworzyw sztucznych, zaciski niemetalowe do kabli, zaczepy nie‑
metalowe do szyn na ubrania, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasu‑
wy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 21 wiadra, bidony,
szczotki, szczotki do rozsmarowania smoły, zraszacze.

(111) 299897
(220) 2016 12 24
(210) 465637
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) GABCZENKO ESTERA GAB MEDIA, Gdańsk, PL.
(540) ZATOKA PIĘKNA
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
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(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe, usłu‑
gi reklamowe, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko‑
wych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmi‑
sji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie,
uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmo‑
wanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wir‑
tualnej) na cele reklamowe, prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, zapewnianie dostępu do treści stron internetowych, portali i baz
danych, przekaz informacji przez Internet, 42 projektowanie, two‑
rzenie, hosting i aktualizacja stron internetowych oraz doradztwo
w tym zakresie, projektowanie i tworzenie oprogramowania kompu‑
terowego oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie, tworzenie,
utrzymywanie i aktualizacja baz danych oraz doradztwo w tym za‑
kresie, 44 usługi medyczne, usługi związane z higieną i urodą istot
ludzkich (medycyna, medycyna estetyczna, anti-aging), doradztwo,
porady oraz wymiana opinii w powyższym zakresie.

(111) 299898
(220) 2017 01 11
(210) 466362
(151) 2017 07 31
(441) 2017 03 20
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Lato #naMAXXXa
(540)

(531) 27.05.01, 05.01.06, 05.01.12, 12.01.09, 10.03.01, 01.15.24,
09.01.10, 26.11.02, 26.11.07, 24.17.25
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne audiowizualne, urządze‑
nia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania
dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski
kompaktowe, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski oblicze‑
niowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych,
elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, elektroniczne pro‑
cesory tekstu, filmy [błony] naświetlone, filmy kinematograficzne, fil‑
my kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, fil‑
my wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla
informatyki, interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwięko‑
we, kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetycz‑
ne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo, kasety wideo z gra‑
mi, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt,
komputerowe monitory ekranowe, komputerowe urządzenia peryfe‑
ryjne, komputery, komputery osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, ma‑
gnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe],
maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych, maszty ra‑
diotelegraficzne, megafony, mikrofony, monitory, monitory do kom‑
puterów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki
częstotliwości radiowych, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki ra‑
diowe, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne za‑
wierające komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne no‑
śniki danych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji
dźwięku, nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarza‑
cze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
danych, optyczne nośniki informacji, optyczne nośniki medialne, oso‑
biste urządzenia stereofoniczne, pamięci komputerowe, pamięci
USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonogra‑
ficzne, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi‑
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie kom‑
puterowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania,
generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, ob‑
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razów statycznych i ruchomych oraz danych, procesory tekstu, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we systemu operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, przeno‑
śne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące progra‑
my komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do na‑
grywania dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetycz‑
ne, taśmy wideo, totalizatory, urządzenia do nagrywania, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą‑
dzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym
tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy
ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramo‑
wanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i rucho‑
mych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne
i optyczne, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urzą‑
dzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramo‑
wanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, folia, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotografie
[wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze
drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życze‑
niami, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do‑
mowego, komiksy, koperty z tworzyw sztucznych do pakowania,
książki, malarstwo [obrazy], mapy, materiały do modelowania, mate‑
riały drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domo‑
wych, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, na‑
klejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], notesy, noże do papieru lub kartonu, obrazy, ochronne
okładki na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier
listowy, papierowe podstawki pod kufle do piwa, periodyki, pędzle,
plakaty reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przy‑
bory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publi‑
kacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papiero‑
we, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, torebki, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucz‑
nych, ulotki, woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry plan‑
szowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy [atrapy],
35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisin‑
gu, administrowanie hotelami, agencje importowe i eksportowe,
agencje informacji handlowej, analizy w zakresie marketingu, aukcje
telefoniczne i telewizyjne, badania i analizy rynku, badania informacji
dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania ryn‑
ku do celów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, franchi‑
sing, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania,
organizacji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, implementacja i stosowanie porad
[usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w dzia‑
łalności artystycznej, informacja handlowa, kampanie marketingowe,
kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja informacji w kompu‑
terowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na po‑
trzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam, kompilacja
statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni
(reklama), marketing dotyczący promocji, obróbka tekstów, opraco‑
wywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie au‑
kcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie
produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych, produk‑
cja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marke‑
ting stron internetowych on-line, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomu‑
nikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi
agencji reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomuni‑
kacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi handlowe, reklama
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i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama online za pośrednic‑
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełno‑
mocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca
sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednic‑
twem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wia‑
domości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja do‑
kumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, systematyzacja komputerowych baz danych, systema‑
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja ko‑
munikatów i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych mate‑
riałów reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działal‑
ności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go‑
spodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów aukcyjnych, usługi
handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie, usługi
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, usługi public rela‑
tions, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, usługi zarządzania
hotelami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, zarządzanie i kompilacja komputerowych
baz danych, zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowymi,
zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, zarządzenie w mediach, usługi zarządzania społecznością
on-line, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, do‑
starczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług radio‑
wej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], elektro‑
niczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali
komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumen‑
tów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elek‑
troniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych,
emisja programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna,
informacja o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radio‑
we, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą
kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową,
komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez termina‑
le komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, po‑
przez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komuni‑
kacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero‑
wych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez termi‑
nale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie bez‑
przewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne,
nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów,
obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników na‑
ziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmi‑
syjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocz‑
towe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu interne‑
towego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu
internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym imieniu
i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie
transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez
Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego ro‑
dzaju na adresy internetowe (webmessaging), przesyłanie dalej wia‑
domości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów dro‑
gą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesy‑
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elektro‑
nicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz‑
ną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wia‑
domości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych,
przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofo‑
nia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, roz‑
powszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa‑
nych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikro‑
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falowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie progra‑
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, te‑
lekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obej‑
mująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia,
telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem termi‑
nali komputerowych, transmisja i retransmisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna przez strony główne
w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą sateli‑
tarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą sa‑
telitarną, transmisja programów drogą satelitarną i kablową, transmi‑
sja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje
i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyj‑
ne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron interneto‑
wych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu inter‑
netowego, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji
satelitarnej w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line, związane
z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników
biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi online, a miano‑
wicie przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji
satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi przekazywania
głosu i obrazu, usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej tele‑
komunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomuni‑
kacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi tele‑
komunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi
teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu
i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi
w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie
do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi sateli‑
tarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie prze‑
kierowywania do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii
internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii,
internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych
anten satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wy‑
pożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościo‑
wych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie urządzeń
do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie
informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów
audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu do blo‑
gów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji,
41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, edukacyjne kur‑
sy wyjazdowe, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy
i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomu‑
nikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą
innych środków, konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, konkursy
przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie, losowanie nagród [loterie],
montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych,
montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i pro‑
dukcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, ra‑
diowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub eduka‑
cyjnych, organizowanie czasu wolnego, organizowanie festiwali, or‑
ganizowanie i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkur‑
sów lub loterii audioteksowych, organizowanie kursów edukacyj‑
nych, internetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii, or‑
ganizowanie spektakli, organizowanie zabaw, prezentowanie
programów radiowych, produkcja filmów, produkcja filmów na ta‑
śmach wideo, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizo‑
wanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na po‑
trzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów
telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja radiowa,
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filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewi‑
zyjnego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, przedstawie‑
nia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, przedstawienia
plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne,
przygotowywanie programów radiowych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
elektroniczne, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowa‑
nych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych
nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów
i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, radiowe progra‑
my rozrywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie], reje‑
strowanie na taśmach video, reportaże fotograficzne, reporterskie
usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych,
rozrywka [widowiska], selekcja i kompilacja nagrań muzycznych
do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, świadczenie
usług przez parki tematyczne, tłumaczenia, udostępnianie urządzeń
w studiach nagrań, usługi dotyczące organizowania pokazów i wido‑
wisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, usługi do‑
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne
świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkar‑
skich, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi
loterii, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, usługi na‑
uczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkar‑
skich, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie,
usługi studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi
świadczone przez parki rozrywki, usługi udostępniania nagranych
nośników dźwięku lub obrazu, usługi udostępniania plików audio i vi‑
deo on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie pro‑
dukcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez roz‑
rywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk
na żywo, usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie
wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne, widowiska mu‑
zyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji
satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, wypożycza‑
nie dekoracji teatralnych i rekwizytów, wypożyczanie nagrań dźwię‑
kowych, wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, zabawy zor‑
ganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, 43 bary szybkiej obsługi,
biura i agencje zakwaterowania, domy turystyczne, domy wypoczyn‑
kowe, hotele, kantyny, kafeterie i bufety, kawiarnie, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty,
restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pen‑
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi barowe, usłu‑
gi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia,
mityngi, narady, pokazy i konferencje, wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 299899
(220) 2017 01 20
(210) 466632
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) KOWALCZYK IZABELA BOZON RECORDS, Kielce, PL.
(540) P BOZON RECORDS
(540)

czyki, pierścionki, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), wyroby
zegarmistrzowskie i chronometryczne, kamienie szlachetne i pół‑
szlachetne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachet‑
nych, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy
i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonetki, port‑
fele, etui do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria
skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, parasole, 25 odzież z tka‑
nin i dzianin, odzież męska, odzież damska i dziecięca, bielizna, kra‑
waty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki,
obuwie, 41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkol‑
nictwo wyższe, działalność dydaktyczno-wychowawcza dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie kształcenia dorosłych, organizowanie kur‑
sów dydaktycznych i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń,
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni
specjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych,
treningów praktycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń
i seminariów dotyczących biznesu, nauczanie, w tym nauczanie
korespondencyjne w zakresie ekonomii, bankowości, informatyki,
prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących prywatyzacji i restruktu‑
ryzacji przedsiębiorstw, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie pokazów kulturalnych i naukowych, organizowanie
imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie
edukacji i kształcenia, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej
w zakresie poprawy kondycji fizycznej i rekreacji, edukacja w dzie‑
dzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz
aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, pokazów i zawo‑
dów rekreacyjno-sportowych, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, konferencji, kongresów i szkoleń propagujących zdrowy tryb
życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek,
czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, ma‑
teriałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępnia‑
nia publikacji elektronicznych, produkcja nagrań audio i video, usłu‑
gi fotograficzne, organizacja wystaw i targów do celów kulturalnych
lub edukacyjnych.

(111) 299900
(220) 2017 01 25
(210) 466682
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) KACZYKOWSKI TOMASZ PAWEŁ SERVICE TEAM,
Nowa Wieś Lęborska, PL.
(540) FitandSTRONG.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach deta‑
licznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż sprzętu sportowego,
sprzętu elektronicznego i AGD, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji również internetowych i przetargów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usługi reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
na reklamę, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakre‑
sie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób
trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamo‑
wych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezen‑
tacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja towarów poprzez
telewizję, radio i Internet.
(111) 299901
(220) 2016 06 30
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 18
(732) BARAN ZBIGNIEW KARAWAN, Kraków, PL.
(540) KARAWAN
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria sztuczna,
bransoletki, broszki, łańcuszki, naszyjniki, wisiorki, zawieszki, kol‑

4643

(531) 24.13.02, 05.13.08, 27.05.01

(210) 458463

4644
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(510), (511) 45 usługi cmentarne, pogrzebowe i żałobne, usługi
transportu ciał.

(111) 299902
(220) 2016 07 21
(210) 459368
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 06
(732) APOTEX EUROPE B.V., Leiden, NL.
(540) Osłonka ATP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 299903
(220) 2016 09 29
(210) 462097
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) CANARI DELICIOUS TASTE EXCELLENT FLAVOUR Premium
Liqueur
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy, jasnożółty
(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, li‑
kiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie,
esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 299904
(220) 2016 10 10
(151) 2017 03 22
(441) 2016 12 05
(732) BODZIOCH JOANNA, Kraków, PL.
(540) zdrowa cukiernia
(540)

(210) 462511
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(510), (511) 10 ortopedyczne obuwie, ortopedyczne wkładki
do obuwia, wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki do stóp,
wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna: kosmetyki do stosowania na skórę, kosmety‑
ków do pielęgnacji urody, kosmetyków, obuwia ortopedycznego,
ortopedycznych wkładek do obuwia, środków nawilżających, wkła‑
dek do stóp, żeli nawilżających, 44 analizy medyczne do diagnostyki
i leczenia ludzi, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, leczenie ko‑
smetyczne grzyba palców nóg, masaż, pielęgnacja stóp i paznokci,
rehabilitacja fizyczna, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
usługi kosmetyczne, usługi lekarskie, usługi masażu stóp, usługi me‑
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medycz‑
ne w zakresie stopy cukrzycowej, usługi medyczne, usługi podologa
w zakresie rekonstrukcji paznokci, usługi podologa w zakresie usu‑
wania odcisków, modzeli, brodawek, usługi podologa, zabiegi tera‑
peutyczne dla ciała.

(111) 299906
(220) 2016 11 03
(210) 463459
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) MODULARIS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) modularis
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki
do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali,
substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje
garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 6 metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przeno‑
śne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do bu‑
dowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury
i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 19 materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic‑
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, po‑
mniki niemetalowe.
(111) 299907
(220) 2016 11 10
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) MOLENDYS GRZEGORZ, Koźmice Małe, PL.
(540) Exclusive DJs BAW SIĘ RAZEM Z NAMI
(540)

(210) 463790

Kolor znaku: ciemnobrązowy, fioletowy, różowy, biały,
ciemnoróżowy
(531) 08.01.09, 08.01.10, 21.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03,
26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 299905
(220) 2016 10 27
(210) 463251
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) NOWAK ELIZA PODOLOGIA HELP, Lusówko, PL.
(540) HELP PODOLOGIA SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.19, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 25.07.06, 26.01.05, 26.02.07, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro‑
wadzenie kongresów organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkur‑
sów (edukacja lub rozrywka), organizowanie konkursów piękności,
organizowanie widowisk, organizowanie zawodów sportowych, pi‑
sanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka[, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzycz‑
na, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], radiowe programy
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rozrywkowe, studia filmowe, świadczenie usług w zakresie kara‑
oke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywko‑
we, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki,
usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetle‑
niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wy‑
pożyczanie kamer wideo.

(111) 299908
(220) 2016 11 14
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 16
(732) GAJEWSKI JERZY, Warszawa, PL.
(540) VitNatura
(540)

(210) 463880

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony
(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze
dodatki dla celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, na stronie internetowej oraz w sprzedaży bezpośredniej
,w marketingu sieciowym kosmetyków, suplementów diety, prepa‑
ratów ziołowych, odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(111) 299909
(220) 2016 11 14
(210) 463881
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 16
(732) GAJEWSKI JERZY, Warszawa, PL.
(540) VitNatura
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze
dodatki dla celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, na stronie internetowej oraz w sprzedaży bezpośredniej
,w marketingu sieciowym kosmetyków, suplementów diety, prepa‑
ratów ziołowych, odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(111) 299910
(220) 2016 11 14
(210) 463883
(151) 2017 05 26
(441) 2017 01 16
(732) GAJEWSKI JERZY, Warszawa, PL.
(540) vitnatura.pl
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze
dodatki dla celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, na stronie internetowej oraz w sprzedaży bezpośredniej,
w marketingu sieciowym kosmetyków, suplementów diety, prepara‑
tów ziołowych, odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(111) 299911
(220) 2016 11 23
(210) 464262
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) JADEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PROTTEGO ORIGINAL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 opakowanie części zamiennych do pojazdów samo‑
chodowych, kartonowe, papierowe, z tworzyw sztucznych i folii.
(111) 299912
(220) 2016 11 23
(210) 464264
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) JADEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PROTTEGO EXCHANGE

4645

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowanie części zamiennych do pojazdów samo‑
chodowych, kartonowe, papierowe, z tworzyw sztucznych i folii.
(111) 299913
(220) 2016 12 02
(210) 464699
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) COGNINET
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną,
elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne prze‑
kazywanie wiadomości, emisja filmów za pośrednictwem Internetu,
elektroniczne przesyłanie plików, emisja treści wideo, komunikacja
za pośrednictwem blogów on-line, nadawanie programów za po‑
średnictwem Internetu, odbieranie i przesyłanie elektronicznych
wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą komputera, prze‑
syłanie wiadomości, transmisja danych przez Internet, transmisja
informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną
i higieną, udostępnianie forów internetowych on-line, udostępnia‑
nie on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkownika‑
mi komputerów, 41 dostarczanie informacji dotyczących książek,
dostarczanie informacji edukacyjnych, informacja o rozrywce, infor‑
macja o rekreacji, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowa‑
nie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, organizowanie spotkań i konferencji,
organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, testy edukacyjne, usługi
edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi
edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, publikowanie tekstów,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie in‑
formacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
przedstawianie filmów, 44 informacja medyczna, badania psycho‑
logiczne, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania
w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, ochrona zdro‑
wia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjo‑
nalne doradztwo w zakresie zdrowia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, przeprowadzanie testów psychologicznych, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej [testy anali‑
zy], usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące far‑
maceutyków, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne
świadczone z a pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odży‑
wiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi dorad‑
cze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi
doradztwa farmaceutycznego, usługi w zakresie ocen i badań psy‑
chologicznych.
(111) 299914
(220) 2016 12 05
(210) 464743
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) FitLabs
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty die‑
tetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety
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do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżyw‑
ki 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 spor‑
towa, koszulki i spodenki gimnastyczne, bielizna wchłaniająca pot,
opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, 30 kawa,
napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, na‑
poje na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sporto‑
we wzbogacone proteinami, napoje na bazie owoców i warzyw, soki
owocowe i warzywne, wody mineralne i gazowane, 35 informacja
handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wy‑
bieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i inter‑
netowych ze środkami spożywczymi, sportowymi, odzieżowymi,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja o działalności
gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usłu‑
gi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady
udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, 38 telekomunika‑
cja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność i prze‑
syłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez
sieci teleinformatyczne, łączność poprzez terminale komputerowe,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie aplikacji inter‑
netowych i dla smarfonów, 41 kultura fizyczna, usługi siłowni, orga‑
nizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, zawodów sportowych,
obozów sportowych, sympozjów, usługi poprawiania kondycji zdro‑
wotnej, kluby sportowe, instruktaż w ćwiczeniach fizycznych i gim‑
nastycznych, organizowanie i prowadzenie konkursów sportowych,
widowisk oraz imprez sportowych, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line książek i pe‑
riodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
wypożyczanie sprzętu sportowego, informacja o czynnym wypo‑
czynku, 42 tworzenie stron internetowych, tworzenie aplikacji inter‑
netowych i dla smartfonów.

(111) 299915
(220) 2016 12 05
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) BIOLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOLONICA STEM CELLS
(540)

(210) 464758

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk, kremy pod
oczy, kremy do ciała, barwniki do celów kosmetycznych, kosmety‑
ki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfumeryjne,
wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki eteryczne, mydła,
mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciwpotowe i lecznicze, ma‑
seczki kosmetyczne, lakiery i odżywki do paznokci, środki do usu‑
wania lakieru do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, ołówki do oczu i brwi, kredki
do ust, błyszczyki do ust, pomadki ochronne do ust, cienie do po‑
wiek, podkłady, fluidy i puder do makijażu, preparaty do pielęgna‑
cji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania zę‑
bów, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
rzęs, tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
sztuczne rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opalaniu, talk
kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina do ce‑
lów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depilacji,
preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy kolory‑
zujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do włosów,
preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji,
kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele
do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów,
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pa‑
sty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów,
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woda utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i rewitalizacji
włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampo‑
ny, preparaty do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole
do kąpieli, odświeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bie‑
lizny, drewno zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznok‑
ci, nasączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny, żele
i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki
wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwni‑
ki do użytku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, prepara‑
ty antystatyczne do celów domowych, detergenty, odkamieniacze
i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osa‑
dów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszcze‑
nia protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania
rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane preparatami
do czyszczenia, odświeżacze do powietrza zapachowe, środki uła‑
twiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia ta‑
pet, terpentyna, wywabiacze plam, środki do czyszczenia i konserwa‑
cji obuwia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki
do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urzą‑
dzeń gospodarstwa domowego i RTV, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów, w tym: kremy, kremy do twarzy, kremy do rąk,
kremy pod oczy, kremy do ciała, barwniki do celów kosmetycznych,
kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfu‑
meryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki eteryczne,
mydła, mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciwpotowe i leczni‑
cze, maseczki kosmetyczne, lakiery i odżywki do paznokci, środki
do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów kosmetycznych,
środki i preparaty do makijażu i demakijażu, ołówki do oczu i brwi,
kredki do ust, błyszczyki do ust, pomadki ochronne do ust, cienie
do powiek, podkłady, fluidy i puder do makijażu, preparaty do pie‑
lęgnacji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania
zębów, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
rzęs, tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
sztuczne rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opalaniu, talk
kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina do ce‑
lów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depilacji,
preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy kolory‑
zujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do włosów,
preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji,
kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele
do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów,
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pa‑
sty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów,
woda utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i rewitalizacji
włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampo‑
ny, preparaty do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole
do kąpieli, odświeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bie‑
lizny, drewno zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznok‑
ci, nasączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej, proszki, płyny, żele
i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki
wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwni‑
ki do użytku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, prepara‑
ty antystatyczne do celów domowych, detergenty, odkamieniacze
i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osa‑
dów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty
do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszcze‑
nia protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do udrożniania
rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane preparatami
do czyszczenia, odświeżacze do powietrza zapachowe, środki uła‑
twiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia
tapet, terpentyna, wywabiacze plam, środki do czyszczenia i kon‑
serwacji obuwia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli,
środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, preparaty higieniczne
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, podpaski,
wkładki higieniczne, tampony, wata, wkładki laktacyjne, kremy dla
ochrony ran, pieluchy i pieluchomajtki, detergenty do celów me‑
dycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych i do toalet
chemicznych, środki odkażające, preparaty i sole do kąpieli leczni‑
czych, majtki higieniczne i menstruacyjne, odświeżacze do ubrań
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i tkanin, chusteczki nawilżane płynami farmaceutycznymi, żywność
i odżywki dla niemowląt, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety, świece, świece zapachowe, kadzi‑
dełka zapachowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie (online) oraz dro‑
gą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów,
rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, publikacje
drukowane i elektroniczne.

(111) 299916
(220) 2016 12 05
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) formuła DUO COMPLEX
(540)

(210) 464760

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 19.13.01, 19.13.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety
dla ludzi.
(111) 299917
(220) 2016 12 05
(210) 464764
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL.
(540) frucolor
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 299918
(220) 2016 12 05
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) JUDO MIZUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) MIZUKA JUDO
(540)

(210) 464765

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 41 nauka judo.
(111) 299919
(220) 2016 12 05
(210) 464771
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole, PL.
(540) telelife
(540)

Kolor znaku: morski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi marketingowe, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ob‑
sługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowa‑
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama
korespondencyjna, reklama radiowa i reklama telewizyjna, reklama
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on-line a pośrednictwem sieci komputerowej, aktualizacja i utrzy‑
mywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
komputerowych baz danych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, sprzedaż de‑
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych, sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego lub reha‑
bilitacyjnego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, sprzedaż oprogramowania komputerowego, sprzedaż
sprzętu komputerowego, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
usługi finansowania, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowa, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, operacje finansowe, inwestycje kapi‑
tałowo, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe, notowania
giełdowe, maklerstwo, organizacja zbiórek finansowych, pożyczki
ratalne, 39 agencje turystyczne, transport karetkami ratunkowymi,
transport poszkodowanych w wypadku, transport chorych, wypo‑
życzanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja
transportu, 41 doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, czasopism, tekstów,
tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie edukacji w postaci kur‑
sów i szkoleń, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kompu‑
terowego, usługi w zakresie projektowa oprogramowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, instalowanie, wypożyczanie oprogramo‑
wania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na for‑
mę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, wypożyczanie sprzętu komputerowego, badania
naukowe i prace rozwojowe, 44 porady medyczne dla osób niepeł‑
nosprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowisko‑
wych, usługi rehabilitacyjne, usługi telemedyczne, usługi medyczne,
usługi dentystyczne, opieka pielęgniarska, 45 doradztwo prawne
i usługi prawne.

(111) 299920
(220) 2016 12 06
(210) 464787
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym, PL.
(540) Solferol
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne
do celów leczniczych.
(111) 299921
(220) 2016 12 06
(210) 464792
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Antyfest
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, z nagraniami, dys‑
ki do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, płyty
CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, 35 rekla‑
ma, promocja radiowa przez Internet, organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, usługi publikowania
tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
promocje i pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż czasu radiowego,
reklama w sieci komputerowej, usługi reklamowe, dystrybucja i roz‑
powszechnianie programów i materiałów reklamowych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób
trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączno‑
ści radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, wypożyczanie
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, 38 emisja radiowa, transmisja programów radiowych,
nadawanie programów drogą radiową, przekazywanie informa‑
cji za pomocą radia, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, transmisje i re‑
transmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi nadawania
interaktywnej telewizji i radia, emisja programów telewizyjnych i ra‑
diowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych,
usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w za‑
kresie internetowych emisji radiowych, usługi agencji informacyj‑
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nej w zakresie udostępniania aktualności 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, rozpowszechnianie programów edu‑
kacyjnych i rozrywkowych, 41 organizowanie festiwali, usługi festi‑
wali muzycznych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych,
organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty muzyczne,
obsługa koncertów muzycznych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto‑
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, konkursy
muzyczne, organizowanie konkursów, zarządzanie koncertami, or‑
ganizacja konkursów muzycznych, przesłuchania do telewizyjnych
konkursów talentów, imprezy kulturalne, organizowanie imprez roz‑
rywkowych i kulturalnych, usługi imprez muzycznych na żywo, reali‑
zacja imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez rozrywko‑
wych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, produkcja przed‑
stawień muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, występy muzyczne na żywo, widowiska muzycz‑
ne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie występów
muzycznych na żywo, radiowe programy rozrywkowe, radiowe i tele‑
wizyjne usługi rozrywkowe, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych [planowanie],
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, or‑
ganizowanie i prowadzenie gier, loterii i konkursów, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie roz‑
rywki, usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie opracowywania reportażu, repor‑
taże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
usługi reporterskie, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach,
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, organizowanie pokazów i widowisk artystycz‑
nych, organizowanie programów edukacyjnych i rozrywkowych.

mi wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego,
usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych,
usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi oraz przyjmo‑
wania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwierania
akredytyw, udzielania kredytów oraz pożyczek, transakcji finanso‑
wych i elektronicznego transferu kapitału, usługi: maklerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozyto‑
we, usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych i cze‑
kowych, udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania
wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nieruchomości,
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i po‑
życzek, udzielania i potwierdzania poręczeń, dokonywania obrotu
wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej ob‑
rotów za granicą, dokonywania obrotu papierami wartościowymi
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, doradz‑
twa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia działalności
akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia funkcji de‑
pozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, administro‑
wania funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,
usługi: prowadzenia rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowania
zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczest‑
nictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
dokonywania zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie de‑
wizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania banków i spółek
prawa handlowego.

(111) 299923
(220) 2016 12 06
(210) 464800
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) MO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Choszczno, PL.
(540) 3Re. co reworked-refurbished-recycled
(540)

(111) 299922
(220) 2016 12 06
(210) 464799
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Bezpieczeństwo w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompakto‑
we, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji,
maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze
fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty ma‑
gnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem,
karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwoda‑
mi scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki da‑
nych, 35 świadczenie usług-także przy wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych w tym portali społecznościowych-obejmu‑
jących: usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą
i handlową oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
w zakresie udzielania informacji gospodarczych, usługi w zakresie
handlowych informacji i porad udzielanych klientom i potencjalnym
klientom, usługi udzielania odbiorcom usług bankowych informacji
gospodarczych, prognozy ekonomiczne, usługi pomocy w zakresie
działalności gospodarczej związane z zakładaniem banków i spółek
prawa handlowego, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych,
usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik
i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa i monetar‑
na, świadczenie-także przy wykorzystaniu technologii teleinforma‑
tycznych w tym portali społecznościowych-usług, które obejmują:
usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, usługi
udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców usług banko‑
wych o ich sytuacji finansowej, pomocy w zakresie gospodarowania
finansami odbiorców usług bankowych, informacji przeznaczonej
dla odbiorców i/lub potencjalnych odbiorców usług bankowych
o możliwościach korzystania z produktów i usług bankowych, ana‑
lizy finansowe, usługi w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych
i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu papiera‑

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.03, 24.15.05, 24.15.11, 24.15.13, 24.17.08
(510), (511) 35 pośrednictwo w obrocie odpadami przemysłowymi
i surowcami wtórnymi, obrót złomem metalowym i odpadami z two‑
rzyw sztucznych, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów bizne‑
sowych w kraju i za granicą, gromadzenie informacji i organizowanie
dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowi‑
ska, 39 zbieranie odpadów, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbieranie
i sortowanie baterii i akumulatorów, składowanie i magazynowanie
odpadów, transport i wyładunek odpadów, usługi transportu i ma‑
gazynowania złomu i innych surowców wtórnych, 40 usługi recy‑
klingowe, recykling odpadów, recykling złomu, obróbka odpadów,
przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie odpadów i odpadków,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,
usługi w zakresie zarządzania odpadami z recyklingu, udzielanie in‑
formacji związanych z recyklingiem odpadów, doradztwo związane
z recyklingiem odpadów, usługi informacyjne, doradcze i konsulta‑
cyjne związane z recyklingiem odpadów, recykling zużytego sprzętu
elektronicznego oraz baterii i akumulatorów, obróbka materiałów
uzyskanych z odpadów (odzyskiwanie surowców wtórnych), obrót
surowcami wtórnymi (skup-sprzedaż) zwłaszcza złomem metali
nieżelaznych, publikowanie tekstów i usługi wydawnicze, usługi
drukarskie, skup i sortowanie odpadków oraz surowców wtórnych,
unieszkodliwianie odpadów metodą przetwarzania, sortowanie
odpadów i surowców wtórnych metodą przetwarzania, utylizacja
odpadów i surowców wtórnych, utylizacja sprzętu komputerowego,
elektronicznego, energetycznego, telekomunikacyjnego, RTV, AGD,
przetwarzanie odpadów i surowców wtórnych, utylizacja odpadów
z odzyskiem użytecznych materiałów i surowców wtórnych, usługi
w zakresie złomowania, sortowania i przerobu złomu oraz sortowa‑
nie, recyklingu i utylizacji innych surowców wtórnych, niszczenie od‑
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padów, nośników danych, produktów wycofanych ze sprzedaży jak
i towarów zajętych, unieszkodliwianie odpadów.

(111) 299924
(220) 2016 12 06
(210) 464804
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karczew, PL.
(540) integra Grupa SuperDrob
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pasza, karmy dla zwierząt gospodarskich i domo‑
wych, pasza dla zwierząt tucznych (trzody chlewnej, drobiu, by‑
dła), mieszanki paszowe, dodatki do pasz, koncentraty paszowe,
koncentraty białkowo-witaminowe, premiksy paszowe, pokarm dla
zwierząt, pokarm dla ptaków, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
pasza odżywcza, wzmacniająca, wzmacniające substancje odżywcze
dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pożywienie dla zwierząt
domowych, proteiny dla zwierząt, preparaty wspomagające niesie‑
nie się drobiu, jaja wylęgowe, żywe zwierzęta, drób, pisklęta, 44 do‑
radztwo i pomoc w zakresie żywienia, profilaktyki oraz ekonomiki
chowu i hodowli zwierząt, usługi w zakresie nadzoru weterynaryjne‑
go i zootechnicznego.
(111) 299925
(220) 2016 12 06
(210) 464805
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) ALGI CHAMOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Chyliczki, PL.
(540) ALGI Chamot natura dla SPA & Gabinetów kosmetycznych
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 3 maseczki kosmetyczne, tłuszcze do celów kosmetycz‑
nych, kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych.
(111) 299926
(220) 2016 12 06
(210) 464808
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) MAGUSIEWICZ MONIKA NA SERIO, Białystok, PL.
(540) RESTO & BAR NA SERIO 2016
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 25.01.09, 25.01.13, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, zabawą i rekreacją, orga‑
nizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć, organizowanie i pro‑
wadzenie balów, zapewnienie sal balowych, 43 usługi restauracyjne,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomiesz‑
czeń na spotkania.
(111) 299927
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) special food

(210) 464822
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(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pe‑
stek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowa‑
ne owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, pro‑
dukty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu‑
kiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, na‑
siona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, sy‑
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki
warzywne, piwo.
(111) 299928
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, PL.
(540) Harnaś
(540)

(210) 464849

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi turystyczne związane z organizacją wypoczyn‑
ku w zakresie transportu ludzi i towarów, organizacji przewozów, po‑
dróży i wycieczek, rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów,
konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i ob‑
sługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek,
43 usługi hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, ka‑
wiarni, zaopatrywanie w żywność tzw. katering, usługi turystyczne
związane z organizacją wypoczynku w zakresie rezerwacji miejsc
w hotelach, pensjonatach i organizacji zakwaterowania, 44 usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.
(111) 299929
(220) 2016 12 07
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KACZMAREK PIOTR, Warszawa, PL.
(540) Implant Dental
(540)

(210) 464850

Kolor znaku: jasnozielony, czarny
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 implanty dentystyczne, implanty, implanty protetycz‑
ne, implanty kostne, implanty biodegradowalne, sztuczne implanty,
implanty medyczne, sztuczne implanty ortopedyczne, implanty
z materiałów sztucznych, protezy i sztuczne implanty, sztuczne or‑
gany i implanty, sztuczne kości do implantacji, przyrządy do implan‑
tów protetycznych, implanty stosowane w stomatologii, implanty
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do chirurgii kostnej, implanty chirurgiczne z materiałów sztucznych,
implanty do chirurgii stomatologicznej, materiały na biologiczne
implanty kości, implanty medyczne z materiałów syntetycznych,
biodegradowalne implanty do zespalania kości, wsporniki implan‑
tów do celów dentystycznych, preparaty silikonowe do implantacji
kosmetycznych, implanty ortopedyczne wykonane ze sztucznych
materiałów, implanty stosowane w chirurgii twarzy, implanty sto‑
sowane do przeszczepów kości, płytki w postaci ortopedycznych
implantów chirurgicznych, mosty do implantów do celów denty‑
stycznych, implanty kości składające się z materiałów sztucznych,
implanty do użytku w chirurgii żuchwy, implanty chirurgiczne skła‑
dające się ze sztucznych materiałów, śruby gąbczaste w postaci or‑
topedycznych implantów chirurgicznych, przyrządy medyczne, mia‑
nowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych,
materiały na implanty do użytku w chirurgii, materiały na implanty
do użytku w chirurgii stomatologicznej, zawory podskórne składa‑
jące się ze sztucznych materiałów do implantacji, 35 usługi w zakre‑
sie analizy, rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi sprzedaży
detalicznej, w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, sprze‑
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weteryna‑
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi pośred‑
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, 41 szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne,
szkolenia komputerowe, prowadzenie warsztatów, usługi szkolenia
zawodowego, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu,
szkolenia techniczne związane z higieną, szkolenia w zakresie kwa‑
lifikacji zawodowych, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi edu‑
kacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 44 usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze w zakresie
implantów ortopedycznych, stomatologia kosmetyczna, doradztwo
związane ze stomatologią, usługi kliniki dentystycznej, usługi denty‑
styczne.

(111) 299930
(220) 2016 12 07
(210) 464853
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) BIEGAŃSKI TYTUS FERITA, Tyniec Mały, PL.
(540) ferita
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania per‑
fum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, apara‑
ty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatyczne
kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne ge‑
neratory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do ma‑
szyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne niż do pojazdów,
części hamulcowe inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czó‑
łenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory,
diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], dmu‑
chawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprę‑
żania, zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drukarki 3D,
dynama do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciąga‑
nia], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elek‑
tromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne
maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia
do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elek‑
tryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien,
elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamy‑
kania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodar‑
stwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze,
etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników],
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [czę‑
ści maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urzą‑
dzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, generatory
elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do sil‑
ników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie do zgrabiarek,
gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi,
hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia
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do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi
do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania,
instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje od‑
sysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable
sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, kamienie
młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie,
kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła
szlifierskie [części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wy‑
ciągania], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn],
konwertory dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory paliwa
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczer‑
pakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody
do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [ma‑
szyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszyno‑
we [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajarki [maszyny], krążki
[części maszyn], krosna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki
udojowe do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy
lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lu‑
tlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części ma‑
szyn], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, loża silnika
inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łoży‑
ska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne
do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna,
manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do sieka‑
nia mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm
przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa,
maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny
do budowy dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny
do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny
do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej bla‑
sze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do gla‑
zurowania, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, ma‑
szyny do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny
do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do na‑
noszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, ma‑
szyny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obrób‑
ki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry,
maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny
do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, ma‑
szyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji cukru, maszyny
do produkcji masła, maszyny do produkcji papieru, maszyny do pro‑
dukcji sznurka, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa me‑
tali, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziem‑
nych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu,
maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści
u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny
do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do usuwania odpad‑
ków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny
do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny
do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania,
maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny dre‑
narskie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektro‑
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, ma‑
szyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny ko‑
piące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone powie‑
trze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe, ma‑
szyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze,
maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszy‑
ny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice
[części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechani‑
zmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe inne niż do po‑
jazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, miechy [części maszyn], mieszalniki, miksery
elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice,
młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektrycz‑
ne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy inne niż obsługiwane ręcz‑
nie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu inne niż
o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe,
napełniarki, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia [części
maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rol‑
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nicze inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewo‑
dów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części ma‑
szyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek
[części maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe pra‑
sy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy
łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze]
wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca
inne niż do pojazdów, okładziny szczęk hamulca inne niż do pojazdów,
okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osłony maszyn, osprzęt ko‑
tłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza
do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki ga‑
zowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silni‑
ków, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie
o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [czę‑
ści maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym
niż ręczny, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozu‑
jące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety
natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi
śnieżne, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatycz‑
ne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do za‑
mykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, podaj‑
niki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy
klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejo‑
wych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki
[maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwa‑
riów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy
do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powie‑
trze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próż‑
niowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki,
pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy
typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, pro‑
wadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki],
przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojaz‑
dów lądowych, przekładnie inne niż do pojazdów lądowych, prze‑
mienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewa‑
nie (instalacje do-), przesiewanie (instalacje do-), przetrząsacze do sia‑
na, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przyrzą‑
dy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe,
reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszyny], roz‑
drabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ście‑
ków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome
chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury
do kotłów [części maszyn], separatory, separatory para-olej [odoleja‑
cze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki do łodzi, silniki do po‑
duszkowców, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki
hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silniki na‑
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe inne niż
do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki inne niż do pojazdów lą‑
dowych, sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skra‑
placze powietrzne, skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukar‑
stwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spa‑
warki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doła‑
dowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sterowniki do wind, sterow‑
niki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne
do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły do pił
[części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty [części maszyn], suszarki
wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części ma‑
szyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, szczotki prądnic,
szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn], szpule
do krosien tkackich, szycie (maszyny do-), świdry górnicze, świdry
wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalino‑
wych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tam‑
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borki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół pasowych, tłoki
[części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylin‑
drów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurza‑
czy, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatro‑
we, turbiny inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany
[części maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowe‑
go, ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy
[części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki me‑
chaniczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do korko‑
wania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń
stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do na‑
powietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem,
elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukar‑
skich, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania od‑
padów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia
do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromecha‑
niczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introliga‑
torskie do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne do nawija‑
nia, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom
do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapło‑
nowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, wal‑
ce do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wałki dru‑
karskie do maszyn, wały korbowe, wały napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, wciągarki do sieci [rybołówstwo], wciągniki
[wielokrążki], wentylatory do silników, węże do odkurzaczy, wialnie,
wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wier‑
tarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki
do mleka / śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne koła inne
niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa
do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszy‑
ny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytła‑
czarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne|, zasila‑
cze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części
maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części
maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrze‑
blarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywa‑
tory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie masztowe.

(111) 299931
(220) 2016 12 07
(210) 464862
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) MILCARZ MAREK, Łuków, PL.
(540) ESTELIA
(510), (511) 44 gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne zabiegi la‑
serowe skóry, w szczególności laserowe usuwanie żylaków, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi lecznicze w zakresie usu‑
wania tkanki tłuszczowej, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, w szczególności usuwa‑
nie cellulitu z ciała, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, ko‑
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów.
(111) 299932
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) PIOTROWSKA ALEKSANDRA, Warszawa, PL.
(540) KARMIUSZKA
(540)

(210) 464893

(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 poduszka do karmienia niemowląt.
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(111) 299933
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) L’biotica PROFESSIONALTHERAPY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 464904

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji włosów (szampony, maski, od‑
żywki), preparaty pielęgnacyjne, farby do włosów, lakiery do włosów,
preparaty do kręcenia włosów, przybory toaletowe, perfumy oraz
produkty perfumeryjne, 5 preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farma‑
ceutyczne, maści, żele, kremy do celów farmaceutycznych.
(111) 299934
(220) 2016 12 08
(210) 464921
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia, PL.
(540) V Valentini
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z po‑
liuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku
butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policar‑
bonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS), ABS-po‑
licarbonu, nylonu, nylonu-poliestru: aktówki, dyplomatki, portfele
na karty wizytowe, kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne,
paski, portfele, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, to‑
rebki damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty, etui
na okulary, etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne
akcesoria do użytku osobistego o charakterze upominkowym oraz
przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo
handlowe, marketing, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta‑
licznej towarów takich jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wy‑
konane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu,
kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego,
policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS),
ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, jak również dodatki do użytku osobistego przydatne w po‑
dróży i o charakterze upominkowym, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uak‑
tualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, organi‑
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji pro‑
mocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, ba‑
dania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy
i zarządzanie kosztami, doradztwo oraz pomoc w zakresie podej‑
mowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi menedżerskie.
(111) 299935
(220) 2016 12 08
(210) 464922
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia, PL.
(540) VALENTINI
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z po‑
liuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku
butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policar‑
bonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS), ABS-po‑

Nr 12/2017

licarbonu, nylonu, nylonu-poliestru: aktówki, dyplomatki, portfele
na karty wizytowe, kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne,
paski, portfele, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, to‑
rebki damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty, etui
na okulary, etui na przybory do manicure, kasetki, rękawiczki, drobne
akcesoria do użytku osobistego o charakterze upominkowym oraz
przeznaczone wyłącznie do celów reklamowych, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo
handlowe, marketing, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i deta‑
licznej towarów takich jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wy‑
konane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu,
kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego,
policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS),
ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, jak również dodatki do użytku osobistego przydatne w po‑
dróży i o charakterze upominkowym, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uak‑
tualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, organi‑
zowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji pro‑
mocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, ba‑
dania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy
i zarządzanie kosztami, doradztwo oraz pomoc w zakresie podej‑
mowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi menedżerskie.

(111) 299936
(220) 2016 12 08
(210) 464928
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) ClotriActive
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty toaletowe, kosmetyki, mydła,
środki do mycia, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do higieny
intymnej nie do celów leczniczych, wszystkie wyżej wymienione
o działaniu nawilżającym śluzówkę pochwy, stosowane przy dole‑
gliwościach ginekologicznych i chorobach pochwy, 5 preparaty far‑
maceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5 oraz mineralne
suplementy diety, w tym takie, które zawierają hormony, są stosowa‑
ne w leczeniu chorób pochwy, dolegliwościach ginekologicznych,
w leczeniu i suplementacji w przypadku niepłodności, produkty ko‑
smetyczne o działaniu leczniczym o działaniu nawilżającym śluzów‑
kę pochwy, stosowane przy dolegliwościach ginekologicznych i cho‑
robach pochwy, produkty higieniczne i środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej o działaniu nawilżającym śluzówkę
pochwy, stosowane przy dolegliwościach ginekologicznych i cho‑
robach pochwy, środki dezynfekcyjne, przeciwbakteryjne, przeciw‑
grzybicze.
(111) 299937
(220) 2016 12 08
(210) 464930
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) do Rosário Estorninho Luís RE BUSINESS CONSULTING,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy,
różowy, zielony, niebieski, granatowy, turkusowy
(531) 02.09.15, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.14, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie],
edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy
szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, nadzorowa‑
nie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, nauczanie i szkolenia, naucza‑
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nie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, naucza‑
nie w szkołach średnich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy
rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie-), ocena nauczania
w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, oddziały opieki
dziennej [edukacyjne], opracowywanie materiałów edukacyjnych,
opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie spra‑
wozdań w zakresie nauczania, organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, or‑
ganizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja egzaminów [edu‑
kacja], organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i pro‑
wadzenie zajęć, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, przedszkola, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla
dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia nauczycieli, usługi
doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne, usługi edu‑
kacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli [edukacja], usługi przed‑
szkolne [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe świad‑
czone dla dzieci, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usłu‑
gi szkół, usługi szkół [edukacja], usługi szkół w zakresie nauczania
języków obcych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], zajęcia zor‑
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], trening rozwoju osobi‑
stego, badania edukacyjne, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w zakre‑
sie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja on-line z kom‑
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów,
kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery za‑
wodowej, organizowanie gier edukacyjnych, szkolenie dla rodziców
w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie personelu nieme‑
dycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w zakresie ćwi‑
czeń grupowych, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw,
zarządzanie usługami edukacyjnymi, szkolenia ruchowe dla dzieci,
usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, 43 opieka nad dziećmi w klubach ma‑
lucha, opieka nad dziećmi w żłobkach, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi opieki nad dziećmi świad‑
czone w obiektach handlowych, zapewnianie opieki nad dziećmi
po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, żłobki dla dzieci, żłobki
i ośrodki opieki dziennej, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opie‑
ki dla osób starszych, 44 przeprowadzanie testów psychologicznych,
przygotowywanie profili psychologicznych, usługi w zakresie testów
psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej, 45 opie‑
ka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi niań, usługi w za‑
kresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi w zakre‑
sie opieki.

(111) 299938
(220) 2016 12 08
(210) 464936
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice, PL.
(540) DA 165
(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących, 8 bagne‑
ty, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrządy do ogłuszania
bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży do papieru i noży chirur‑
gicznych lub zawartych w tej klasie, noże myśliwskie, ostrza do bro‑
ni, 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, kami‑
zelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony dla nurków,
kombinezony ochronne dla lotników, lornetki, lunety, maski do nur‑
kowania, maski ochronne, wykrywacze metali stosowane w prze‑
myśle lub wojsku, nakolanniki dla robotników, obuwie zabezpiecza‑
jące 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, 13 amunicja, broń balistyczna, pociski balistyczne, futerały
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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, luster‑
ka 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 pneu‑
matyczne, 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, port‑
fele, 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 paintball, pistolety do paintball, amunicja do paintball, tak‑
tyczne panele udowe jako ochraniacze ciała, nagolenniki, nakolanni‑
ki, ochraniacze ciała, ochraniacze łokci, broń do paintball, pistolety
do paintball, amunicja do paintball, taktyczne panele udowe jako
ochraniacze ciała.

(111) 299939
(220) 2016 12 08
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Zenner Poland
(540)

(210) 464940

Kolor znaku: biały, ciemnoturkusowy
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji paznokci i wło‑
sów, produkty toaletowe, ozdoby do celów kosmetycznych w posta‑
ci ozdobnych naklejek na ciało i paznokcie oraz brokatów, odżywki
do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyf‑
cie, sztuczne paznokcie, pumeksy i skrobaki do stóp (niemetalowe),
żelowe maseczki na oczy, 8 przybory do manicure i pedicure, no‑
życzki i cążki do skórek i paznokci, wycinacze i radełka do skórek,
obcinacze do paznokci, szczypce do wycinania skórek, pilniki i po‑
lerki do paznokci, pęsety i szczypce do depilacji, brzytwy, nożyczki
do włosów, przybory do układania włosów, etui i futerały na nożyczki
i brzytwy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów, skro‑
baki do stóp (metalowe), 10 przybory do masażu, rękawice do masa‑
żu, przybory do usuwania kleszczy i żądeł, 18 kosmetyczki i kuferki
na przybory toaletowe, bez wyposażenia, 20 lustra i lusterka toale‑
towe i kosmetyczne, 21 przybory kosmetyczne, przybory toaletowe,
toaletowe zestawy turystyczne składające się z kosmetyczki, mydel‑
niczki, etui na szczoteczkę do zębów, kubka, dozowników i pojemni‑
ków na mydło, krem i szampon, pędzelki i pędzle do makijażu, pacyn‑
ki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, opaski kosmetyczne,
szczoteczki do brwi oraz inne przybory do makijażu, gąbki do nakła‑
dania fluidu, przybory do mycia ciała w postaci rękawic, gąbki, szczo‑
teczki, szczoteczki do rąk, szczotki, szczotki do pleców, myjki z siatki
nylonowej do mycia ciała, myjki do peelingu ciała, pasy z tworzyw
naturalnych i sztucznych do mycia pleców, gąbeczki do mycia twarzy
i zmywania fluidu, pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów,
mydelniczki, dozowniki i naczynia na mydło, kubki, stojaki i dozow‑
niki na papier toaletowy, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne,
grzebienie i szczotki do włosów, etui i futerały na szczoteczki do zę‑
bów i grzebienie, kosmetyczki, kosmetyczki z lusterkiem, pudernicz‑
ki, puderniczki z lusterkiem, 25 czepki pod prysznic, osłony na oczy
do spania, 26 ozdoby do włosów, dekoracyjne akcesoria do wło‑
sów, wałki do włosów, papiloty, klipsy i klamry do włosów, 35 usłu‑
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gi sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich jak: kosmetyki,
preparaty do pielęgnacji paznokci i włosów, przybory i produkty
toaletowe, ozdoby do celów kosmetycznych w postaci ozdobnych
naklejek na ciało i paznokcie oraz brokatów, odżywki do paznokci,
zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, sztucz‑
ne paznokcie, pumeksy i skrobaki do stóp (niemetalowe), żelowe
maseczki na oczy, przybory do manicure i pedicure, nożyczki i cążki
do skórek i paznokci, wycinacze i radełka do skórek, obcinacze do pa‑
znokci, szczypce do wycinania skórek, pilniki i polerki do paznokci,
pęsety i szczypce do depilacji, brzytwy, nożyczki do włosów, pędzle
do farbowania włosów, przybory do układania włosów, etui i futerały
na nożyczki i brzytwy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia
włosów, skrobaki do stóp (metalowe), przybory do masażu, rękawice
do masażu, instrumenty chirurgiczne do usuwania kleszczy i żądeł,
kosmetyczki i kuferki na przybory toaletowe, lustra i lusterka toale‑
towe i kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, to‑
aletowe zestawy turystyczne, pędzelki i pędzle do makijażu, pacyn‑
ki, aplikatory, grzebyki i spiralki do makijażu, opaski kosmetyczne,
szczoteczki do brwi oraz inne przybory do makijażu, gąbki do nakła‑
dania fluidu, przybory do mycia ciała, gąbki, szczoteczki, szczoteczki
do rąk, szczotki, szczotki do pleców, myjki, pasy z tworzyw natural‑
nych i sztucznych do mycia pleców, gąbeczki do mycia twarzy i zmy‑
wania fluidu, pędzle do golenia, mydelniczki, dozowniki i naczynia
na mydło, kubki, stojaki i dozowniki na papier toaletowy, pojemniki
na waciki i patyczki higieniczne, grzebienie i szczotki do włosów, etui
i futerały na szczoteczki do zębów i grzebienie, kosmetyczki, kosme‑
tyczki z lusterkiem, puderniczki, puderniczki z lusterkiem, czepki pod
prysznic, osłony na oczy do spania, ozdoby do włosów, dekoracyj‑
ne akcesoria do włosów, wałki do włosów, papiloty, klipsy i klamry
do włosów.

(111) 299940
(220) 2016 12 08
(210) 464948
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 13
(732) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Z PRZYMRUŻENIEM OKA
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje internetowe,
16 czasopisma branżowe, czasopisma z krzyżówkami, krzyżówki
drukowane, 28 gry planszowe.
(111) 299941
(220) 2016 12 09
(210) 464977
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) SZEWCZYK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
AGROMIX, Niepołomice, PL.
(540) AGROMIX ENTO MAXX pH¯
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy dolistne, środki zwilżające, środki emulgujące,
dyspergatory obniżające napięcie powierzchniowe, 4 kompozycje
olejowo-emulgatorowe, 5 środki wspomagające działanie herbicy‑
dów, środki ochrony roślin, środki antytranspiracyjne.
(111) 299942
(220) 2016 12 09
(210) 464978
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) NOWAK ARTUR MANFRED MELLON, Zabrze, PL.
(540) KONOPIELKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wy‑
sokoprocentowe, alkohole destylowane, wódka, likiery, wina, nalew‑
ki gorzkie, wiśniówki, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, go‑
towe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe
aromatyzowane, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alko‑
holowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, poncze
alkoholowe, cydr.
(111) 299943
(151) 2017 05 30

(220) 2016 12 09
(441) 2017 02 13

(210) 464982
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(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) perfecta
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, żywność dietetyczna
i substancje dietetyczne dostosowane do użytku medycznego, su‑
plementy diety dla ludzi dla celów medycznych, aminokwasy do ce‑
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, kolagen do celów medycznych, kwasy do celów me‑
dycznych, leki pomocnicze do celów medycznych, maści do celów
medycznych i farmaceutycznych, olejki lecznicze, płyny do celów
medycznych i farmaceutycznych, preparaty diagnostyczne, prepa‑
raty do sterylizacji, preparaty medyczne i farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych i farmaceutycznych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kremy lecznicze, roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, wypełnienia skóry do wstrzy‑
kiwania, wyroby chemiczne do celów medycznych i farmaceutycz‑
nych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i te‑
rapeutycznego.
(111) 299944
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORANGO
(540)

(210) 464985

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owo‑
cowe.
(111) 299945
(220) 2016 12 09
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 13
(732) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) SOCZEWKOMAT
(540)

(210) 464991

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 02.09.04, 27.05.01, 16.03.19, 29.01.12
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu,
10 soczewki kontaktowe, 39 dostarczanie towarów konsumpcyj‑
nych.
(111) 299946
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) FABRYKA PIZZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FABRYKA PIZZY
(540)

(210) 464992

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, plac‑
ki, ciasta mączne, lody, makarony, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, sosy mięsne, napoje na bazie kawy, kakao, czeko‑
lady, sosy do makaronu, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 41 usłu‑
gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, organizowanie
przyjęć rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, wy‑
pożyczanie sprzętu sportowego, 43 prowadzenie restauracji, barów
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i kawiarni, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa.

(111) 299947
(220) 2016 12 09
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) ZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) Teleoptics
(540)

(210) 464997

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna sprzętu do montażu i pomiaru te‑
lekomunikacyjnych sieci światłowodowych oraz ich komponentów.
(111) 299948
(220) 2017 02 02
(210) 467015
(151) 2017 07 26
(441) 2017 04 10
(732) PAWŁOWSKA-TYSZKO JOANNA PASIEKA KUJAWSKA
APICOM, Lubień Kujawski, PL.
(540) B. J. Pawłowski Miody Polskie tradycja pszczelarska od 1921
roku
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.13.05
(510), (511) 30 herbata oraz kawa nienaturalna z dodatkiem miodu,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze oraz lody z dodatkiem miodu,
miód, melasa (syropy), musztarda z dodatkiem miodu, ocet oraz sosy
(przyprawy) z dodatkiem miodu, przyprawy z dodatkiem miodu.
(111) 299949
(220) 2017 02 15
(210) 467644
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) IZERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) Altus
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go‑
spodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marke‑
tingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, komputerowe
przetwarzanie danych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po‑
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organi‑
zowanie pokazów mody w celach handlowych, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego zwią‑
zane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesie‑
niu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detaliczne‑
go w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże‑
niem domu, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych
zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży
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detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w za‑
kresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre‑
sie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi w zakresie administrowa‑
nia działalnością gospodarczą, zarządzanie biznesowe dla sklepów,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych
i firm usługowych, 36 dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem pomiesz‑
czeń handlowych, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, wynajem
biur do coworkingu, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem po‑
mieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach han‑
dlowych, 39 magazynowanie, pakowanie prezentów, prowadzenie
parkingów, udostępnianie miejsc parkingowych, usługi parkingowe.

(111) 299950
(220) 2017 03 03
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 24
(732) SVB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) SVB SYSTEM
(540)

(210) 468390

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 06.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem i zarzą‑
dzenie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa‑
mi, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, in‑
westowanie w nieruchomości poprzez kupno i sprzedaż, zarządzanie
portfelem nieruchomości, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące
nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa nieruchomości, usługi nadzoru budowla‑
nego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, doradztwo
inżynieryjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury‑
styczne, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi w zakresie
ośrodków opieki dziennej, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele.
(111) 299951
(220) 2016 03 25
(210) 454101
(151) 2017 07 25
(441) 2016 07 04
(732) OSTOLSKA ANNA, OSTOLSKI PIOTR FISHING CONCEPT
SPÓŁKA CYWILNA, Górowo Iławeckie, PL.
(540) KIWOK.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, haczyki wędkarskie, wędki, pod‑
bieraki dla wędkarzy, wabiki do rybołówstwa, żyłki wędkarskie, ko‑
łowrotki wędkarskie.

(111) 299952
(220) 2016 03 25
(210) 454102
(151) 2017 07 25
(441) 2016 07 04
(732) OSTOLSKA ANNA, OSTOLSKI PIOTR FISHING CONCEPT
SPÓŁKA CYWILNA, Górowo Iławeckie, PL.
(540) kiwok.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 21.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, haczyki wędkarskie, wędki, pod‑
bieraki dla wędkarzy, wabiki do rybołówstwa, żyłki wędkarskie, ko‑
łowrotki wędkarskie.
(111) 299953
(220) 2007 01 17
(210) 320273
(151) 2017 02 24
(441) 2007 04 30
(732) FOODCARE Sp. z o.o., Zabierzów, PL.
(540) T.G.R. ENERGY DRINK
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady
w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musu‑
jące w proszku, nektary owocowe, pastylki do napojów musujących,
proszki do napojów musujących, preparaty do produkcji wody ga‑
zowanej, produkty do wytwarzania wody gazowanej, produkty
w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniają‑
cych i wzbogaconych mikroelementami, produkty do wytwarzania
wody mineralnej, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje),
syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineral‑
na, napoje energetyzujące.
(111) 299954
(220) 2014 09 22
(151) 2017 08 17
(441) 2015 01 05
(732) QUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) dr barbara time to eat healthy
(540)

(210) 433691

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 02.09.01, 11.01.01, 11.01.04, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.09,
17.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, 44 konsultacje medyczne za pomocą środków
elektronicznych.
(111) 299955
(220) 2016 03 24
(151) 2017 09 08
(441) 2016 07 04
(732) GRZYMAŁA TOMASZ, Nowy Ratyniec, PL.
(540) AKCES
(540)

(210) 454069

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 informacje o imprezach rozrywkowych i artystycz‑
nych, komponowania utworów muzycznych, wykonywanie utwo‑
rów muzycznych, aranżacje muzyczne, tworzenie tła muzycznego
w nagraniach utworów muzycznych i słowno-muzycznych, organi‑
zowanie, wykonywanie i prowadzenie koncertów, nagrywania mu‑
zyki, nagrywania teledysków, wydawanie nagrań dźwiękowych,
rozpowszechnianie nagrań audio-video, nagrywanie, odtwarzanie
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utworów muzycznych i słowno-muzycznych, usługi koncertowo-es‑
tradowe.

(111) 299956
(220) 2016 07 07
(210) 458773
(151) 2017 01 25
(441) 2016 10 10
(732) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA
WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa, PL.
(540) STRZELCY
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, szary, czarny
(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa oko‑
licznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 organizowanie
działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicznych i hur‑
towych artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny strzelectwa,
41 usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz jednostek
lub podmiotów zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji
sportu wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględnie‑
niem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, orga‑
nizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie strzelectwa w tym
dla instruktorów strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa,
42 doradztwo w zakresie budowy obiektów sportowych oraz zaple‑
cza tych obiektów, zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz
obiektów i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 prowadzenie
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, prowadze‑
nie internatów w zakresie zakwaterowania.
(111) 299957
(220) 2017 02 21
(151) 2017 08 07
(441) 2017 04 18
(732) BOCIĄGA JAN, Lelity, PL.
(540) WAP Calc
(540)

(210) 467944

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.20
(510), (511) 1 wapno rolnicze, wapno do użytku w rolnictwie, na‑
wozy naturalne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla gleb, nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrod‑
nictwie i leśnictwie, 19 wapno nawozowe.
(111) 299958
(220) 2017 03 27
(210) 469501
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) RUMIX PRO SOYA
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 agar, 5 żywność dietetyczna przystosowana dla
niemowląt i dzieci, żywność dietetyczna, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność dla diabetyków, dodatki do żyw‑

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ności do celów niemedycznych, 29 mleko sojowe, mleka sojowe
o smaku owocowym, mleko sojowe o smaku karmelowym, koko‑
sowym, waniliowym, mleko kokosowe, mleko z nasion konopi,
mleko z nasion konopi jako substytut mleka, napój na bazie mleka
z nasion konopi, napoje na bazie mleka z nasion konopi smako‑
we, mleko sojowe z nasionami chia naturalne, mleko sojowe z na‑
sionami chia smakowe, mleko sojowe z nasionami chia o smaku
owocowym, mleko sojowe z nasionami chia waniliowe, mleko so‑
jowe z nasionami chia kokosowe, napój sojowy z nasionami chia,
napoje sojowe z nasionami chia smakowe, mleko jaglane, mleko
ryżowe, mleko konopno-ryżowe, mleka konopno-ryżowe smako‑
we, mleko z nasion, jogurt sojowy, jogurty sojowe smakowe, jo‑
gurty konopno-ryżowe, jogurty konopno-ryżowe smakowe, tofu
z soi, tofu, tofu naturalne, tofu z dodatkiem ziół, tofu z dodatkiem
warzyw, tofu w kostkach naturalne, tofu w kostkach z dodatkiem
warzyw, tofu w kostkach z dodatkiem ziół, serek tofu z mleka so‑
jowego, serek tofu z mleka sojowego o smaku naturalnym, serek
tofu z mleka sojowego z dodatkiem warzyw, serek tofu z mleka
sojowego o z dodatkiem ziół, twarożek sojowy naturalny, twaroż‑
ki sojowe smakowe, twaróg z konopi, twarogi z konopi smakowe,
pasztet sojowy naturalny, pasztety sojowe z dodatkiem warzyw,
pasztety sojowe z dodatkiem ziół, pasztety sojowe smakowe,
pasztet warzywny naturalny, pasztety warzywne smakowe, pasty
wegetariańskie smakowe, paprykarz wegetariański z ryżem, pa‑
prykarz wegetariański z kasza jaglana, paprykarze wegetariańskie
smakowe, desery ryżowo-sojowe, desery ryżowo-sojowe o sma‑
ku owocowym, desery ryżowo-sojowe smakowe, deser sojowy
z nasionami chia, desery sojowe z nasionami chia smakowe, de‑
sery sojowe z nasionami, desery ryżowe, desery ryżowe smakowe,
smalec wegetariański roślinny, smalec wegetariański z warzywa‑
mi, smalec wegetariański z pieczarkami, smalec wegetariański
z ziołami, smalec wegetariański smakowy, danie gotowe, w skład
którego wchodzą przede wszystkim tofu, warzywa, przyprawy,
danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej, warzyw
oraz przypraw, dania gotowe, w skład których wchodzą przede
wszystkim pasty z nasion, warzywa, przyprawy, kostki sojowe,
krajanki sojowe lub kotlety sojowe z dodatkiem warzyw w sosie
lub zalewie warzywnej, parówki sojowe, bigos sojowy, leczo sojo‑
we, flaczki sojowe, gołąbki sojowe, gulasz sojowy, krokiety sojowe
w sosie, steki sojowe w sosie, sznycle sojowe w sosie, soja kon‑
serwowa, soja w galarecie, soja w sosie pomidorowym, kiełbaski
wegetariańskie, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) o smaku
3 peppers, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) z czosnkiem,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) greckie, plastry wegeta‑
riańskie sojowe (soyami) jamajskie, plastry wegetariańskie sojo‑
we (soyami) kanapkowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami)
koktajlowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) po żydowsku,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) rzymskie, plastry wegeta‑
riańskie sojowe (soyami) smakowe, paróweczki sojowe, paprykarz
warzywno-sojowy, paprykarz warzywno-sojowy sycylijski pikant‑
ny, paprykarz warzywno-sojowy orientalny, paprykarz warzyw‑
no-sojowy jamajski, paprykarz warzywno-sojowy z kaszą jaglaną,
paprykarz warzywny, paprykarze warzywne smakowe, paprykarz
warzywny z dodatkiem szarłatu wyniosłego (amarantusa), pasta
warzywna, pasty warzywne smakowe, pasta warzywna z dodat‑
kiem szarłatu wyniosłego (amarantusa), paprykarz warzywny
z dodatkiem komosy ryżowej (quinoa), pasta warzywna z dodat‑
kiem komosy ryżowej (quinoa), paprykarz warzywny z nasionami
konopi (siemieniem konopnym), pasta warzywna z nasionami ko‑
nopi (siemieniem konopnym), serek z nasion konopi, serki z na‑
sion konopi smakowe, serek z nasion konopi z solą morską, serek
z nasion konopi z dodatkiem warzyw, serek z nasion konopi z do‑
datkiem ziół, serek z nasion konopi z przyprawami, pasta z nasion
konopi, pasty z nasion konopi smakowe, przetworzona ciecierzy‑
ca, pasta z ciecierzycy [hummus], hummus [pasta z ciecierzycy],
hummus, hummusy smakowe, hummus z kminem rzymskim,
hummus z oliwkami, hummus z papryką, hummus z pomidorami,
tahini [pasta z ziarna sezamowego], masła z nasion, masło seza‑
mowe, masło sojowe, masło z pestek dyni, masło z pestek słonecz‑
nika, 30 puddingi, puddingi sojowe, pudding sojowy waniliowy,
puddingi sojowe o smaku owocowym, puddingi sojowe smakowe,
przetworzona komosa ryżowa, puddingi chia, puddingi chia sma‑
kowe, 32 preparaty do przygotowywania napojów, soki warzyw‑
ne [napoje], napoje warzywne, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi.
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(111) 299959
(220) 2017 03 27
(210) 469502
(151) 2017 09 13
(441) 2017 05 29
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) BiotoEko
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, jasnokremowy, beżowy
(531) 26.01.04, 26.01.09, 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 29 mleko sojowe, mleka sojowe o smaku owocowym,
mleko sojowe o smaku karmelowym, kokosowym, waniliowym,
mleko kokosowe, mleko z nasion konopi, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, napój na bazie mleka z nasion konopi, napoje
na bazie mleka z nasion konopi smakowe, mleko sojowe z nasiona‑
mi chia naturalne, mleko sojowe z nasionami chia smakowe, mleko
sojowe z nasionami chia o smaku owocowym, mleko sojowe z na‑
sionami chia waniliowe, mleko sojowe z nasionami chia kokosowe,
napój sojowy z nasionami chia, napoje sojowe z nasionami chia sma‑
kowe, mleko jaglane, mleko ryżowe, mleko konopno-ryżowe, mleka
konopno-ryżowe smakowe, mleko z nasion, jogurt sojowy, jogurty
sojowe smakowe, jogurty konopno-ryżowe, jogurty konopno-ryżo‑
we smakowe, tofu z soi, tofu, tofu naturalne, tofu z dodatkiem ziół,
tofu z dodatkiem warzyw, tofu w kostkach naturalne, tofu w kostkach
z dodatkiem warzyw, tofu w kostkach z dodatkiem ziół, serek tofu
z mleka sojowego, serek tofu z mleka sojowego o smaku naturalnym,
serek tofu z mleka sojowego z dodatkiem warzyw, serek tofu z mleka
sojowego o z dodatkiem ziół, twarożek sojowy naturalny, twarożki
sojowe smakowe, twaróg z konopi, twarogi z konopi smakowe, pasz‑
tet sojowy naturalny, pasztety sojowe z dodatkiem warzyw, pasztety
sojowe z dodatkiem ziół, pasztety sojowe smakowe, pasztet warzyw‑
ny naturalny, pasztety warzywne smakowe, pasty wegetariańskie
smakowe, paprykarz wegetariański z ryżem, paprykarz wegetariań‑
ski z kasza jaglana, paprykarze wegetariańskie smakowe, desery so‑
jowo-ryżowe, desery sojowo-ryżowe o smaku owocowym, desery
sojowo-ryżowe smakowe, deser sojowy z nasionami chia, desery so‑
jowe z nasionami chia smakowe, desery sojowe z nasionami, smalec
wegetariański roślinny, smalec wegetariański z warzywami, smalec
wegetariański z pieczarkami, smalec wegetariański z ziołami, smalec
wegetariański smakowy, danie gotowe, w skład którego wchodzą
przede wszystkim to fu, warzywa, przyprawy, danie gotowe, skła‑
dające się głównie z pasty sojowej, warzyw oraz przypraw, dania
gotowe, w skład których wchodzą przede wszystkim pasty z nasion,
warzywa, przyprawy, kostki sojowe, krajanki sojowe lub kotlety so‑
jowe z dodatkiem warzyw w sosie lub zalewie warzywnej, parówki
sojowe, bigos sojowy, leczo sojowe, flaczki sojowe, gołąbki sojowe,
gulasz sojowy, krokiety sojowe w sosie, steki sojowe w sosie, sznycle
sojowe w sosie, soja konserwowa, soja w galarecie, soja w sosie pomi‑
dorowym, kiełbaski wegetariańskie, plastry wegetariańskie sojowe
(soyami) o smaku 3 peppers, plastry wegetariańskie sojowe (soyami)
z czosnkiem, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) greckie, plastry
wegetariańskie sojowe (soyami) jamajskie, plastry wegetariańskie
sojowe (soyami) kanapkowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami)
koktajlowe, plastry wegetariańskie sojowe (soyami) po żydowsku,
plastry wegetariańskie sojowe (soyami) rzymskie, plastry wegeta‑
riańskie sojowe (soyami) smakowe, paróweczki sojowe, paprykarz
warzywno-sojowy, paprykarz warzywno-sojowy sycylijski pikantny,
paprykarz warzywno-sojowy orientalny, paprykarz warzywno-sojo‑
wy jamajski, paprykarz warzywno-sojowy z kaszą jaglaną, paprykarz
warzywny, paprykarze warzywne smakowe, paprykarz warzywny
z dodatkiem szarłatu wyniosłego (amarantusa), pasta warzywna,
pasty warzywne smakowe, pasta warzywna z dodatkiem szarłatu
wyniosłego (amarantusa), paprykarz warzywny z dodatkiem komosy
ryżowej (ąuinoa), pasta warzywna z dodatkiem komosy ryżowej (ąu‑
inoa), paprykarz warzywny z nasionami konopi (siemieniem konop‑
nym), pasta warzywna z nasionami konopi (siemieniem konopnym),
serek z nasion konopi, serki z nasion konopi smakowe, serek z nasion
konopi z solą morską, serek z nasion konopi z dodatkiem warzyw,
serek z nasion konopi z dodatkiem ziół, serek z nasion konopi z przy‑
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prawami, pasta z nasion konopi, pasty z nasion konopi smakowe,
przetworzona ciecierzyca, pasta z ciecierzycy [hummus], hummus
[pasta z ciecierzycy], hummus, hummusy smakowe, hummus z kmi‑
nem rzymskim, hummus z oliwkami, hummus z papryką, hummus
z pomidorami, tahini [pasta z ziarna sezamowego], masła z nasion,
masło sezamowe, masło sojowe, masło z pestek dyni, masło z pestek
słonecznika.

(111) 299960
(220) 2017 05 18
(210) 471867
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) MALCHER STANISŁAW STAMAL, Pruszcz Gdański, PL.
(540) BEZPIECZNY DZIECIAK
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, biały
(531) 02.01.30, 02.05.30, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 bramki zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpie‑
czające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych
[meble], maty do kojców dziecięcych, meble dla dzieci, meble do po‑
kojów dziecinnych, meble do przewijania niemowląt, krzesełka dla
niemowląt, pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna po‑
ścielowa], przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, prze‑
wijaki dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, poduszki do podpierania
do użytku w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci.
(111) 299961
(220) 2015 07 13
(151) 2017 10 31
(441) 2015 10 26
(732) T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

(210) 444691

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.03.01, 29.01.01, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi gier świadczone on-line, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego.
(111) 299962
(220) 2015 10 27
(210) 448581
(151) 2017 10 31
(441) 2016 02 01
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) MAGIC PRINCESS
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli,
części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.
(111) 299963
(220) 2015 10 27
(210) 448582
(151) 2017 10 31
(441) 2016 02 01
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) COMICS DARK
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, stoły, stoliki i stoliki
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe elementy mebli,
części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace.
(111) 299964
(151) 2016 11 21

(220) 2016 01 20
(441) 2016 04 25

(210) 451491
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(732) PALIGATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świerklaniec, PL.
(540) PALIGATECH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.16, 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą‑
dzie, w powietrzu lub wodzie, w tym w szczególności: zestawy na‑
rzędzi do reperacji dętki, dętki do opon pneumatycznych, drzwi
do pojazdów, dulki, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie
samochodowe, kierownice pojazdów, klaksony do pojazdów, klocki
hamulcowe do pojazdów, kołpaki, kółka samonastawne do wózków‑
-pojazdy, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy ste‑
rownicze do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, me‑
chanizmy napędowe do pojazdów lądowych, obudowy do elemen‑
tów pojazdów lądowych, innych niż silniki, okładziny szczęk hamul‑
cowych do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, kolce do opn,
opony do pojazdów, opony ogumienia pneumatycznego, opony
pneumatyczne, środki antypoślizgowe do opon samochodowych,
osie pojazdów, czopy jako osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, obręcze do piastów kół, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej-części pojazdów lądowych, poduszki po‑
wietrzne-urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, bagażniki
do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
koła do pojazdów, obręcze kół do pojazdów, opony do kół pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piasty kół, podwozia
pojazdów, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wo‑
dzie i po szynach, pojazdy elektryczne, korbowody do pojazdów
lądowych inne niż części silników, pojazdy trzy lub czterokołowe,
pokrowce na kierownice samochodowe, pokrowce na pojazdy‑
-dopasowane, pompy powietrze-akcesoria samochodowe, progi
do pojazdów, urządzenia-promy przeciwoślepieniowe do pojaz‑
dów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, prze‑
nośniki naziemne-transportery, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, przyczepy-pojazdy, siedzenia do pojazdów,
pokrowce na siedzenia w pojazdach, silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki napędowe do po‑
jazdów lądowych, drążki skrętne do pojazdów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła
do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, wały napędowe do pojaz‑
dów lądowych, wentyle do opon pojazdów, alarmy anty-włamania
do pojazdów, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki, wóz‑
ki bagażowe dwukołowe, wózki do transportu wewnętrznego, koła
do wózków kopalnianych, wózki transportowe trójkołowe, wózki
używane do sprzątania, wózki widłowe, wózki z bębnem do zwijania
przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, luster‑
ka wsteczne, wycieraczki do szyb pojazdów, ciężarki do wyważania
kół pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, resory zawieszenia w pojazdach, korki
do zbiorników paliwa-gazu w pojazdach, zderzaki do pojazdów,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym w szcze‑
gólności: bieżnikowanie opon, budowa i naprawy magazynów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, czyszcze‑
nie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, informacja
budowlana, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i napra‑
wy maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalo‑
wanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, kon‑
serwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, lakierowanie,
malowanie, montaż rusztowań, mycie pojazdów, naprawa pojazdów,
obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zu‑
żytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
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lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, wulkanizacja
opon-naprawy, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie po‑
jazdów przed korozją, naprawa zamków.

(111) 299965
(220) 2016 03 07
(210) 453244
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GRESAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ustroń, PL.
(540) GRESAN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 turbiny wiatrowe, 9 kolektory słoneczne do wytwa‑
rzania energii elektrycznej, 11 kolektory słoneczne do celów grzew‑
czych, pompy ciepła, 36 kupno i sprzedaż nieruchomości, wyna‑
jem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, koordynacja i realizacja inwestycji
budowlanych (usługi deweloperskie), sprzedaż domów pasywnych,
37 instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wodociągowe, instala‑
cje gazowe, budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
przygotowanie terenu pod budowę, usługi remontowe, usługi mu‑
rarskie, usługi budowlane i murarskie w zakresie budynków miesz‑
kalnych i obiektów przemysłowych, budowa domów pasywnych,
usługi budowlane związane z wykańczaniem budynków, wnętrz
i mieszkań, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji
i konserwacji, usługi w zakresie napraw instalacji wodno-kanalizacyj‑
nych, gazowych, ciepłowniczych i chłodniczych, usługi instalacyjne
w zakresie wykonawstwa sieci elektrycznych i elektronicznych, usłu‑
gi instalacyjne związane z wykonywaniem termoizolacji budynków,
usługi związane z montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła
i turbin wiatrowych, termoizolacja budynków.
(111) 299966
(220) 2016 04 14
(151) 2017 07 24
(441) 2016 10 10
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, PL.
(540) Hepalin
(540)

(210) 454816

(111) 299967
(220) 2016 06 08
(210) 457620
(151) 2017 02 03
(441) 2016 10 10
(732) OBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kozienice, PL.
(540) Jovi JOVIKOS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, granatowy, zielony
(531) 01.03.01, 01.03.17, 26.11.01, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jogurt naturalny, jogurt gęsty, produkty mleczne
i na bazie mleka.
(220) 2016 09 28
(441) 2017 01 02

(732) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, PL.
(540) delisana
(510), (511) 30 batony, biszkopty, ciasta, wyroby ciastkarskie, ciastka,
ciasteczka, herbatniki, cukierki, czekoladki, krakersy, owoce w czeko‑
ladzie, pierniki, przekąski ryżowe, słodycze na choinkę, wafle, słody‑
cze, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze.
(111) 299969
(220) 2016 11 04
(210) 463529
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) ATABAY KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) atabay kids
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzonej
w sklepach stacjonarnych, a także korespondencyjnej, prowadzonej
przez Internet lub za pośrednictwem każdego środka komunikacji
na odległość związane ze sprzedażą: odzieży, obuwia, nakryć głowy,
dodatków do odzieży, pasmanterii, zabawek i gier, gier elektronicz‑
nych, książek, e-book’ów, płyt i innych nośników danych, akcesoriów
papierniczych, akcesoriów szkolnych, plecaków, tornistrów, piór‑
ników, worków na obuwie, tabletów, telefonów, akcesoriów spor‑
towych, sprzętu sportowego, sanek, kosmetyków, mebli, pościeli
i tekstyliów, koców, śpiworków, wózków i leżaczków dziecięcych,
nosidełek dla dzieci, chodzików dla dzieci, rowerów dla dzieci, pro‑
duktów do pielęgnacji i higieny, kosmetyków, fotelików samocho‑
dowych, akcesoriów do karmienia dzieci i niemowląt, naczyń i sztuć‑
ców, podgrzewaczy do butelek, elektronicznych niań, wykrywaczy
oddechu, artykułów do szycia, ozdobnych artykułów tekstylnych,
ozdób do włosów, wałków do włosów, artykułów do upinania wło‑
sów, peruk, sztucznych włosów, sztucznych owoców, warzyw i kwia‑
tów, sztucznej biżuterii, słodyczy, napojów, laktatorów, perfum, ak‑
cesoriów dla kobiet w ciąży i mam, w tym mam karmiących, toreb,
toreb do wózków, torebek, modeli zdalnie sterowanych i akcesoriów
do takich modeli, ogniw do modeli zdalnie sterowanych, silników
do modeli zdalnie sterowanych, akcesoriów modelarskich, wyposa‑
żenia wnętrz, małego AGD, akcesoriów do sprzątania.
(111) 299970
(220) 2016 11 29
(210) 464493
(151) 2017 10 27
(441) 2017 03 27
(732) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) LOTUS PARFUMS
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, bordowy
(531) 02.09.25, 26.01.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetycz‑
ne.

(111) 299968
(151) 2017 05 29

4659

(210) 462091

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, ma‑
seczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, prepara‑
ty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pie‑
lęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maska‑
ry, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki za‑
pachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasą‑
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłusz‑
czania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli
i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki
do opalania, 5 środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, chus‑
teczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne
do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały
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opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, wody ter‑
malne, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii
gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków, ar‑
tykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych.

(111) 299971
(220) 2017 02 15
(210) 467648
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MAGIC PEEL
(510), (511) 3 kremy i preparaty nielecznicze o działaniu złuszczają‑
cym dla kobiet.

Nr 12/2017

lacji związanych z budownictwem, usługi doradcze, konsultacyjne
i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych i energe‑
tycznych, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usłu‑
gi w zakresie poboru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę,
usługi w zakresie odprowadzania ścieków, transport i dystrybucja
poprzez rurociągi wody, energii cieplnej, ciepła grzewczego, usłu‑
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, ciepła grzewczego,
40 wytwarzanie energii, uzdatnianie wody, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, usługi w zakresie oczyszczania ścieków, 42 doradztwo
w zakresie planowania zużycia energii, prowadzenie prac badaw‑
czo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, biologicznych
i środowiska naturalnego, usługi w zakresie projektowania instalacji
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, urządzeń do ochrony środowi‑
ska, usługi projektowe w zakresie projektowania infrastruktury pod
budowę rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, projektowa‑
nie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, pomiary terenu,
opracowywanie projektów technicznych, badania bakteriologiczne,
badania techniczne, analizy chemiczne.

(111) 299974
(220) 2017 02 01
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Vitelite C ANTI AGING THERAPY
(540)

(210) 468285

(111) 299972
(220) 2017 02 24
(210) 468090
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 10
(732) GLASS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, PL.
(540) HQPRINT4U powered by GLASS-SERVICE
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 tablice i dekory, tabliczki znamionowe i identyfika‑
cyjne, tablice i panele ozdobne, tablice i panele reklamowe, szyldy,
tablice, panele, ramki i maskownice dekoracyjne bądź informacyjne,
wszystkie w/w wykonane z tworzyw sztucznych, 40 usługi drukowa‑
nia oraz wykańczania druków, w szczególności usługi druku w tech‑
nologiach sitodruku, druku cyfrowego oraz druku UV, usługi druku
wielkoformatowego, drukowanie reklam, wzorów i informacji, usługi
druku na tworzywach sztucznych i materiałach metalowych.
(111) 299973
(220) 2017 03 01
(210) 468283
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) WODOCIĄGI-ESOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radlin, PL.
(540) WODOCIĄGI Esox
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 01.15.15, 12.03.11, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie budowy sieci wodno‑
-kanalizacyjnych, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, studni głębi‑
nowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych domowych, instalacji
gazowych, usługi związane z przygotowaniem infrastruktury pod
budowę rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz montaż
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, usługi konserwacji
oraz remontowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ga‑
zowych, ciepłowniczych, usługi hydrauliczne, opinie i doradztwo
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo,
opiniowanie w zakresie budownictwa, robót budowlanych i insta‑

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, pomarańczowy
(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelin‑
gi, 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, prepa‑
raty 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 na‑
sączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty far‑
maceutyczne, 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) 299975
(220) 2017 03 01
(210) 468287
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Vitelite
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelin‑
gi, 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, prepa‑
raty 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 na‑
sączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty far‑
maceutyczne, 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) 299976
(220) 2017 03 10
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków, PL.

(210) 468694
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(540) SpaceClub
(540)

Kolor znaku: złoty, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.16, 01.01.17
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dysko‑
tek, obsługa sal gry, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi
klubowe, prowadzenie nocnych klubów, organizowanie balów, przy‑
jęć, spektakli, usługi orkiestry, rozrywka, 43 usługi gastronomiczne:
bary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack-bary.
(111) 299977
(220) 2017 03 11
(210) 468725
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Super Wembleyka
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów ogrodni‑
czych.
(111) 299978
(220) 2017 03 10
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów, PL.
(540) WYTWÓRNIA NAPOJÓW SOWA
(540)

(210) 468709

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 299979
(220) 2017 03 10
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów, PL.
(540) SOWIE
(540)
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siona dla rolnictwa, nasiona do celów ogrodniczych, cebulki roślin,
cebulki kwiatowe, cebulki do celów ogrodniczych, nasiona powle‑
kane nawozem, pokarm dla chomików, pokarm dla ptaków, otręby
[pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu
takich towarów jak: wyroby ogrodnicze, sprzęt ogrodniczy, chemi‑
kalia do stosowania w ogrodnictwie, artykuły ogrodnicze, artykuły
do uprawy i ochrony roślin, nawozy i produkty chemiczne przezna‑
czone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, płody rolne i z akwa‑
kultury, produkty ogrodnicze i leśne, preparaty i artykuły do tępie‑
nia szkodników, narzędzia rolnicze, narzędzia ogrodnicze, maszyny
ogrodnicze, rośliny, nasiona, cebule, odzież ochronna wykorzysty‑
wana w ogrodnictwie, meble ogrodowe, akcesoria ogrodnicze, mała
architektura ogrodowa, agrotekstylia, produkty biobójcze i prepara‑
ty bakteryjne, kamienie ogrodowe, pokarmy dla zwierząt.

(111) 299981
(220) 2017 03 11
(210) 468726
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Super Trawnik
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów ogrodni‑
czych.
(111) 299982
(220) 2017 03 11
(210) 468727
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Oaza
(540)

(210) 468715
Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw, nasiona do celów ogrodni‑
czych.
(111) 299983
(220) 2017 03 13
(210) 468737
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 07.01.16, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.13, 03.07.05, 03.07.19,
03.07.24, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 299980
(220) 2017 03 11
(210) 468724
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Planta
(510), (511) 1 nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, na‑
wozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy chemiczne, mieszanki
nawozów, preparaty do nawożenia, podłoża hodowlane dla roślin,
torf do uprawy nasion, 31 nasiona, nasiona traw, nasiona warzyw, na‑

(531) 19.03.25
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(510), (511) 29 produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, krem
na bazie masła, masło, margaryna, produkty serowarskie.

(111) 299984
(220) 2017 03 24
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) DMYTRUK OLENA, Osielsko, PL.
(540) mimoda
(540)

Nr 12/2017

towarów przemysłowych, budowlanych oraz wszelkich produktów
do budowy, konstrukcji i pokrycia dachów, wystawy handlowe i re‑
klamowe w zakresie budownictwa w tym dachowego.

(210) 469434

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usłu‑
gi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież,
bluzki, bluzy, swetry, T-shirty, kombinezony, koszule, kurtki, płaszcze,
palta, narzutki na ramiona, spodnie, spodenki, legginsy, spódnice,
sukienki, szorty, tuniki, żakiety, kamizelki, kąpielówki, stroje kąpielo‑
we, nakrycia głowy, czapki, berety, szale, chusty [odzież], rękawiczki,
piżamy, podkoszulki, skarpety, bielizna, body [odzież], halki, półhal‑
ki, biustonosze, majtki, gorsety, koszule nocne, rajstopy, pończochy,
szlafroki, paski [odzież], torby, kufry i walizki, torby podróżne, ple‑
caki, tornistry szkolne, teczki, etui na klucze, etui na wizytówki, etui
do kart, etui, futerały na dokumenty, etui na telefony, pudełka na pió‑
ra i długopisy, portfele, parasole, obuwie, części i akcesoria obuwni‑
cze, szczotki do butów, wkładki i półwkładki do obuwia, sznurowadła
do butów, krem do butów, spraye do obuwia.
(111) 299985
(220) 2011 09 30
(210) 390888
(151) 2016 11 29
(441) 2012 01 02
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jelenia Góra, PL.
(540) feminovit
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, suplementy
diety, środki odżywcze do celów leczniczych.
(111) 299986
(220) 2012 05 24
(210) 399663
(151) 2016 12 07
(441) 2012 08 27
(732) EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przywory, PL.
(540) EURONET
(510), (511) 17 taśmy, folie i membrany na bazie tworzywa sztucz‑
nego i/lub metalu, papieru oraz z włókna szklanego do celów izo‑
lacyjnych, izolujących, uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do za‑
mykania, dla ochrony powierzchni przed wibracją i korozją, taśmy
samoprzylepne na bazie tworzywa sztucznego i/lub włókna szkla‑
nego do wyżej wymienionych celów, taśmy ostrzegawcze i drogowe,
taśmy na rury, taśmy hydroizolacyjne i włókna szklane stosowane
w budownictwie i rolnictwie, folie na bazie włókna szklanego funda‑
mentowe do hydroizolacji i izolacji pionowej ścian, dachów, stropów,
podłóg oraz do zakładania ogrodów na dachach, folie ogrodnicze,
tkaniny z włókien szklanych do izolacji, 19 taśmy uszczelniające,
izolacyjne i hydroizolacyjne budowlane zawarte w tej klasie folie
dachowe z tworzyw sztucznych folie i taśmy budowlane z tworzyw
sztucznych, membrany i tkaninyz włókien szklanych stosowane
w budownictwie, 35 usługi sprzedaży towarów przemysłowych, bu‑
dowlanych oraz towarów zawartych w wyżej wymienionych klasach
17 i 19 oraz wszelkich produktów włókienniczych i włókien szklanych
i/lub tekstylnych, usługi pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży
lub przez Internet oraz poprzez katalog sprzętu i oprogramowania
komputerowego wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji to‑
warów do sprzedaży, usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usłu‑
gi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa i techniczna
w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również
świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, pokazy

(111) 299987
(220) 2014 10 29
(210) 435040
(151) 2017 05 18
(441) 2015 02 16
(732) 4FLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, .
(540) 4floor
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie tapetowania, kładzenia posadzek
(posadzkarstwo) i oblicowywania ścian.
(111) 299988
(220) 2014 11 17
(210) 435745
(151) 2017 08 13
(441) 2015 03 02
(732) PROXMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pasłęk, PL.
(540) PROXMUS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 formy odlewnicze metalowe, kołnierze metalowe, ko‑
miny metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne, ko‑
sze metalowe, maszty, słupy metalowe, schody metalowe, silosy me‑
talowe, zbiorniki metalowe, 7 bębny, maszyny do produkcji bitumu,
maszyny do kapslowania butelek, maszyny do przemysłu cukrowni‑
czego, etykieciarki, filtry, formy, koła zębate maszynowe, mieszacze,
mieszalniki, naczynia wzbiorcze, obudowy maszyn, osłony maszyn,
maszyny do pakowania, mleczarstwa, piwowarstwa, płukania, po‑
dajniki, pokrywy, pompy, przekładnie, przenośniki, przesiewacze,
rampy załadunkowe, sita, suporty, 37 budowa i konserwacja rurocią‑
gów, instalacji, konserwacja i naprawa maszyn, montaż i naprawy in‑
stalacji grzewczych, regeneracja maszyn, 40 frezowanie, hartowanie,
lutowanie, szlifowanie, 42 opracowywanie projektów technicznych,
prace badawczo rozwojowe, projekty techniczne.
(111) 299989
(220) 2014 12 06
(210) 436540
(151) 2017 10 31
(441) 2015 03 16
(732) KOKOWICZ RAFAŁ, Toruń, PL.
(540) E-TACHO Zarządzanie Kadrami i Taborem w Transporcie
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo z zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, audyt, rachunkowość, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personelem, 36 analizy finansowe, informacje finansowe.
(111) 299990
(220) 2015 03 16
(210) 440252
(151) 2016 11 22
(441) 2015 07 06
(732) TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik, PL.
(540) G GREENGOO
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4663

(540)

publicznych, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłama‑
niowych, monitoring pojazdów – ochrona samochodów przed kra‑
dzieżą, a w tym usługi monitoringu mobilnego za pośrednictwem
GPS, usługi związane z ochroną transportów i/lub konwojów, .

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, bialy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, 37 usługi stacji obsługi pojaz‑
dów elektrycznych, ładownie pojazdów elektrycznych, 39 wypoży‑
czanie pojazdów elektrycznych.

(111) 299993
(220) 2015 05 04
(210) 442120
(151) 2016 12 27
(441) 2015 08 17
(732) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, Kraków, PL.
(540) TOTEM
(540)

(111) 299991
(220) 2015 04 22
(210) 441683
(151) 2016 12 15
(441) 2015 08 03
(732) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) RR SECURITY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 24.17.05, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie sprzątania mieszkań i/lub biur i/
lub powierzchni handlowych i/lub usługowych, czyszczenie budyn‑
ków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszcze‑
nie okien, w tym również na wysokościach, czyszczenie pojazdów,
deratyzacja i dezynfekcja, instalowanie, konserwacja i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i konserwacja systemów
alarmowych i telewizji przemysłowych,, 39 usługi transportowe,
w szczególności transport i/lub konwojowanie osób i/lub mienia i/
lub przedmiotów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie to‑
warów, 45 usługi w zakresie ochrony osób i mienia, usługi agencji
detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i/lub
systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególności: obsługi systemu
ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, moni‑
toringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitoringu obiektów
ruchomych, usługi ochrony cywilnej, eskorta, monitoring systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakre‑
sie monitorowania obiektów, usługi agencji ochrony nocnej, dozo‑
rowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania wizyjnego
i zdalnych systemów alarmowania, ochrona imprez prywatnych i/
lub publicznych, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywła‑
maniowych, monitoring pojazdów-ochrona samochodów przed kra‑
dzieżą, a w tym usługi monitoringu mobilnego za pośrednictwem
GPS, usługi związane z ochroną transportów i/lub konwojów, .
(111) 299992
(220) 2015 04 22
(210) 441692
(151) 2016 12 15
(441) 2015 08 03
(732) RR SECURITY GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(540) RR SECURITY
(510), (511) 37 usługi w zakresie sprzątania mieszkań i/lub biur i/
lub powierzchni handlowych i/lub usługowych, czyszczenie budyn‑
ków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszcze‑
nie okien, w tym również na wysokościach, czyszczenie pojazdów,
deratyzacja i dezynfekcja, instalowanie, konserwacja i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i konserwacja systemów
alarmowych i telewizji przemysłowych,, 39 usługi transportowe,
w szczególności transport i/lub konwojowanie osób i/lub mienia i/
lub przedmiotów wartościowych i/lub pieniędzy, dostarczanie to‑
warów, 45 usługi w zakresie ochrony osób i mienia, usługi agencji
detektywistycznej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i/lub
systemów bezpieczeństwa, w tym w szczególności: obsługi systemu
ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, moni‑
toringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitoringu obiektów
ruchomych, usługi ochrony cywilnej, eskorta, monitoring systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, nadzór nocny, usługi w zakre‑
sie monitorowania obiektów, usługi agencji ochrony nocnej, dozo‑
rowanie mienia przy pomocy systemów monitorowania wizyjnego
i zdalnych systemów alarmowania, ochrona imprez prywatnych i/lub

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 10 prezerwatywy, środki antykoncepcyjne niechemicz‑
ne, 34 tytoń, ustniki papierosów, filtry do papierosów, bloczki bibułki
papierosowej, cygara, ustniki do cygar, papierosy zawierające sub‑
stancje tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, papierosy elektro‑
niczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne.
(111) 299994
(220) 2012 01 24
(210) 395636
(151) 2017 06 23
(441) 2012 05 07
(732) ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mks vir
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie antywirusowe,
części do komputerów i innych urządzeń w postaci kart przeciwwi‑
rusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, sprzęt komputerowy
chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub
wirusami, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządze‑
nia, sieci lub dane, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji z pli‑
ków komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż oprogramowania
komputerowego, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy kompu‑
terów, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, poczta
elektroniczna, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo‑
we, edukacja, informacje o edukacji, 42 doradztwo w zakresie sprzę‑
tu komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie bezpieczeń‑
stwa komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego
ochronnego, 45 usługi w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mie‑
nia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mienia..
(111) 299995
(220) 2012 01 24
(210) 395643
(151) 2017 06 23
(441) 2012 05 07
(732) ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) mks_vir
(540)

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie antywirusowe,
części do komputerów i innych urządzeń w postaci kart przeciwwi‑
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rusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, sprzęt komputerowy
chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub
wirusami, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające urządze‑
nia, sieci lub dane, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji z pli‑
ków komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż oprogramowania
komputerowego, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy kompu‑
terów, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, poczta
elektroniczna, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo‑
we, edukacja, informacje o edukacji, 42 doradztwo w zakresie sprzę‑
tu komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, usługi bezpieczeństwa kompu‑
terowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, 45 usługi
w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mienia, doradztwo w spra‑
wach bezpieczeństwa i ochrony mienia.

(111) 299996
(220) 2012 07 31
(151) 2017 06 09
(441) 2012 11 05
(732) SMAK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) EKSTRA OSEŁKA do chleba DOBRA CENA
(540)

(210) 403500

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, żółty
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 masło.
(111) 299997
(220) 2012 09 18
(151) 2017 06 09
(441) 2013 01 07
(732) SOKOŁOWSKA DAGMARA, Modlniczka, PL.
(540) Świetlik
(540)

(210) 404909

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, czarny
(531) 03.13.21, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, publikacje, broszury, druki, gazety, czaso‑
pisma, periodyki, ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artyku‑
ły biurowe, długopisy, piórniki, pastele-kredki, notatniki, notesy
podręczne, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, segregatory
na dokumenty, 35 prowadzenie sklepu/hurtowni z następującymi
towarami: książkami, publikacjami, broszurami, drukami, gazetami,
czasopismami, periodykami, ołówkami, ołówkami automatyczny‑
mi, piórami jako artykułami biurowymi, długopisami, piórnikami,
pastelami-kredkami, notatnikami, notesami podręcznymi, teczkami,
skoroszytami jako artykułami biurowymi i segregatorami na doku‑
menty, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
następujących towarów: książek, publikacji, broszur, druków, gazet,
czasopism, periodyków, ołówków, ołówków automatycznych, piór
jako artykułów biurowych, długopisów, piórników, pasteli-kredek,
notatników, notesów podręcznych, teczek, skoroszytów jako ar‑
tykułów biurowych i segregatorów na dokumenty, 41 kształcenie
praktyczne, pokazy, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga‑
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nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, edukacja, nauczanie, kursy koresponden‑
cyjne, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, doradztwo zawodowe, organizowanie konkursów edu‑
kacyjnych lub rozrywkowych.

(111) 299998
(220) 2012 10 29
(151) 2017 10 31
(441) 2013 02 18
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) expert
(540)

(210) 406363

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szko‑
leniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących towa‑
rów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice
elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektrycz‑
ne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomiesz‑
czeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czy‑
ste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kom‑
paktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyj‑
ne: programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, ba‑
terie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do wentylacji, chłodzenia, suszenia,
urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do go‑
towania, świeczniki, abażury, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp,
gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich,
kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy do kawy, kominki do‑
mowe, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, za‑
mrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory,
okapy kuchenne, instalacje sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery,
meble, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety,
franszyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i ma‑
gazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów i zjaz‑
dów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych.
(111) 299999
(220) 2013 01 28
(210) 409690
(151) 2017 06 07
(441) 2013 05 13
(732) PROMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) PROMIX
(510), (511) 1 chemiczne preparaty do konserwowania artykułów
spożywczych do celów przemysłowych, białka roślinne i zwierzęce,
emulgatory do celów spożywczych, glukoza do celów przemysło‑
wych, preparaty do zmiękczania i rozdrabniania mięsa dla celów
przemysłowych, mieszanki soli zakwaszających do produkcji pro‑
duktów żywnościowych, oleożywice do produkcji produktów spo‑
żywczych, środki przedłużające trwałość produktów spożywczych,
błonnik stosowany jako środek wiążący i emulgujący w produkcji
żywności, naturalne stabilizatory spożywcze do produkcji produk‑
tów żywnościowych, naturalne emulgatory do produkcji produktów
spożywczych, 30 cukier, glukoza do celów spożywczych, gluten jako
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artykuł spożywczy przeznaczony do celów spożywczych, mieszanki
przypraw, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożyw‑
czych, soda spożywcza, sól do konserwowania żywności, solanki,
sól kuchenna, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zioła konserwowane, naturalne produkty smakowe
i wzmacniające smak do produkcji żywności, dodatków do żywności,
przyprawy i przyprawy korzenne do produkcji produktów spożyw‑
czych, koncentraty, syropy, miksy oraz produkty bazowe stosowane
jako produkty smakowe do produkcji żywności, dodatków do żyw‑
ności, ekstrakty naturalne stosowane jako produkty smakowe, pro‑
dukty, preparaty zbożowe.

(111) 300000
(220) 2017 03 23
(210) 469292
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) PO PROSTU ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PO PROSTU GAZ
(540)

453250
453784
453817
456088
456812
462276
466005
466006
466068
466467
466628
466633
466902
466948
467058
468323

4665

12/2016
13/2016
13/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

468376
468489
468490
469201
469253
469330
469333
469567
469568
470578
470579
470790
470821
471139
472539

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, gaz ziemny, gaz skroplony, gaz łupkowy,
gaz węglowy, gaz generatorowy, gazy palne, mieszaniny gazów,
paliwa gazowe, gaz syntetyczny, 35 usługi sprzedaży hurtowej i de‑
talicznej w związku z gazem i paliwami gazowymi, w tym sprze‑
daż online, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro‑
gramów lojalnościowych dla klientów, 37 odwierty gazu, wydoby‑
wanie gazu, naprawa systemów doprowadzania gazu, instalacja
gazociągów, 39 magazynowanie gazu i paliw gazowych, przecho‑
wywanie gazu, usługi dystrybucji gazu, transport gazu, przesyłanie
gazu rurociągami, 40 przetwarzanie gazu, rafinacja gazu, spala‑
nie gazów, oczyszczanie gazów, filtracja gazów, usługi produkcji
gazu, obróbka gazu, usługi sprężania gazów, wytwarzanie gazu,
42 poszukiwania gazu, usługi inżynierskie dla branży gazowni‑
czej, badania geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, pomiary
prognozowe ustalonych emisji gazów spalinowych, projektowanie
i planowanie techniczne rurociągów.

430
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
384489
398711
404411
411379
411406
413211
413212
414666
435139
440822
440825
440826
443058
444090
444929
446921
449508
450602
450886
451259
453593
453848

16/2011
14/2012
26/2012
13/2013
13/2013
16/2013
16/2013
18/2013
04/2015
15/2015
15/2015
15/2015
19/2015
21/2015
20/2015
26/2015
5/2016
10/2016
15/2016
9/2016
13/2016
13/2016

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
376963
387278
403340
403341
408597
411940
417529
427333
427949
431211
439031
439318
439319
440145

03/2011
21/2011
23/2012
23/2012
07/2013
14/2013
24/2013
15/2014
17/2014
22/2014
12/2015
12/2015
12/2015
13/2015

442603
444293
444372
445026
445190
447268
450135
450295
450360
451075
451106
451905
452503
452921

18/2015
22/2015
25/2015
22/2015
23/2015
1/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
9/2016
10/2016
11/2016
12/2016

454322
454416
457077
458003
460195
460209
460223
460576
461154
461290
462582
463622
463736
465821
466575
467663
468098
469204
469228
469805
470114

14/2016
14/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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.
351526
356867
374440
377544
379564
379565
381509
391592

10/2009
19/2009
24/2010
04/2011
08/2011
08/2011
11/2011
03/2012

396322
396474
398115
398116
400086
401708
402443
405693

11/2012
11/2012
13/2012
13/2012
17/2012
20/2012
21/2012
02/2013

4666
407122
407129
407998
408916
409123
411124
412101
412356
412566
413006
414344
415327
415436
415616
417469
417805
418973
419366
419535
420239
420446
422067
422091
422730
423888
424255
424396
424414
424711
425124
425416
426433
426732
426733
426961
427017
427576
427931
428053
428109
428110
428111
429035
429036
429063
429064
429065
429066
429068
429078
429081
429492
429613
429614
429931
430083
430436
430437
430438
430670
430703
431657
432096
432238
432614
432659
432663
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05/2013
05/2013
09/2013
09/2013
09/2013
12/2013
14/2013
19/2013
15/2013
15/2013
18/2013
20/2013
20/2013
20/2013
24/2013
24/2013
26/2013
01/2014
01/2014
02/2014
03/2014
06/2014
06/2014
07/2014
10/2014
10/2014
11/2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
14/2014
14/2014
14/2014
15/2014
15/2014
16/2014
16/2014
17/2014
17/2014
17/2014
17/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
19/2014
19/2014
19/2014
20/2014
20/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
21/2014
23/2014
24/2014
24/2014
25/2014
25/2014
25/2014

432818
432924
432996
433051
433177
433478
433578
433589
433933
434436
434451
434489
434636
434813
434828
434830
434911
434916
434942
434970
435086
436193
436203
436211
436336
436337
436375
437045
437473
437475
437476
437477
437478
437480
437588
438492
438680
438786
438821
438964
439535
440055
440313
440325
440355
440356
440719
441332
441336
441356
441385
441404
441769
441778
441783
442094
442239
442488
442604
442773
442774
442784
442826
443035
443091
443106
443125

25/2014
26/2014
26/2014
26/2014
26/2014
01/2015
06/2015
01/2015
02/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
04/2015
05/2015
04/2015
04/2015
04/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
07/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
09/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
14/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
19/2015

443126
443127
443165
443171
443491
443873
443944
443946
443955
443972
443973
444153
444310
444311
444601
444879
444953
444980
444981
445098
445226
445261
445482
445742
445823
445920
446299
446340
446684
446685
446692
446699
446715
446963
447017
447158
447287
447475
447508
447585
447627
447628
447735
447747
447985
448041
448045
448046
448478
448771
448781
448946
449141
449203
449280
449283
449336
449694
449695
449824
449864
449995
450017
450018
450019
450051
450052

19/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
23/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
19/2015
23/2015
23/2015
23/2015
24/2015
24/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
26/2015
26/2015
26/2015
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
2/2016
2/2016
2/2016
2/2016
3/2016
3/2016
3/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
5/2016
5/2016
6/2016
5/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
6/2016
6/2016

Nr 12/2017
450068
450127
450129
450203
450237
450406
450542
450608
450708
450710
450715
450771
450780
450781
450796
450802
450803
450877
450915
450921
450925
451059
451062
451113
451118
451129
451151
451280
451402
451404
451422
451433
451440
451538
451554
451556
451565
451566
451568
451617
451622
451623
451624
451643
451644
451645
451652
451715
451773
451826
451834
451836
451960
451984
452033
452037
452039
452047
452052
452053
452065
452141
452149
452150
452180
452181
452197

6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
10/2016
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
7/2016
12/2016
7/2016
7/2016
8/2016
8/2016
7/2016
15/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
8/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016

Nr 12/2017
452219
452280
452403
452448
452451
452610
452614
452616
452623
452652
452654
452868
452872
452886
452888
452891
453148
453161
453177
453203
453208
453211
453213
453214
453301
453437
453438
454040
454046
454948
455088
455311
455439
455566
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10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
15/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
/
/
/
/
/

455749
455932
456015
456038
456061
456463
456498
456552
456553
456554
456555
456556
456557
456878
456919
456923
456933
456937
457514
457516
457533
457637
457756
457848
457893
457912
457913
457915
457923
458153
458154
458157
458282
458283

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
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.

4667

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
039658A 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THERMOS LLC, Rolling
Meadows, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THER‑
MOS LLC, Schaumburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
043351 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlan‑
dia.
043965 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
043965 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
049335 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COGNIS IP MANAGEMENT GMBH, DÜS‑
SELDORF, Niemcy i dokonanie wpisu: Gabriel Performance Pro‑
ducts, LLC, Ashtabula, Stany Zjednoczone Ameryki.
049960 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
055882 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO „POLMOS” BIAŁY‑
STOK SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 012057574 i dokonanie
wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096.
055882 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096
i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
058905 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
062207 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja
i dokonanie wpisu: Cilag GmbH InternationalCilag GmbH Interna‑
tional,, Szwajcaria.
062625 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków Pollena‑Ewa Spół‑
ka Akcyjna, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: FABRYKA KOSMETY‑
KÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska 470035135.
062739 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLITEX S.A.R.L., ROMILLY SUR SEINE,
Francja i dokonanie wpisu: DEVANLAY S.A., Paryż, Francja.
062739 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DEVANLAY S.A., Paryż, Francja
i dokonanie wpisu: LACOSTE OPERATIONS, Paryż, Francja.
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063208 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
063536 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC INTER‑
NATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki, Polska 002160096.
063536 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096
i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
063561 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
066732 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
068648 2017 09 07 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.
069618 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en
commandite, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITE‑
D,Valletta, Malta.
069618 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN1 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
069618 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 3 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1427/17/946) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521385 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑69618 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑

Nr 12/2017

KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
072632 2017 09 07 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.
072687 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
072688 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
072812 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: O.KAVLI A/S, HVIDOVRE, Dania i dokona‑
nie wpisu: ORKLA FOODS DANMARK A/S, Taastrup, Dania.
073223 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
074186 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
074649 2017 09 07 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.
075792 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
076194 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KA‑
ISHA, TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KA‑
BUSHIKI KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO.,
LTD.), TOKIO, Japonia.
076194 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
076213 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS‑OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
076217 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS‑OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
076219 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu:
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TEKNOS‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192734368.

nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.

077221 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEORGIA‑PACIFIC S.A.R.L, LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja.

089921 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.

078039 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS UK LTD., CHELTENHAM,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MONDELEZ UK LIMITED, Chel‑
tenham, Wielka Brytania.
078039 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONDELEZ UK LIMITED, Cheltenham,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: KRAFT FOODS UK INTELLECTU‑
AL PROPERTY LIMITED, BOURNVILLE, Wielka Brytania.
081205 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357183484
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 350637551.
082401 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEORGIA‑PACIFIC S.A.R.L., LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja.
087987 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo‑Produkcyjne
Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska 618‑ 000‑ 48‑81 i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
087987 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
088481 2017 09 25 D. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „W dniu 16 grudnia 2002 r. zawarto umowę licencyjna
niewyłączną i niepełną na użytkowanie znaku towarowego numer
R‑88481 w klasie 30: „herbata” na okres 5 lat przez: TOP TEA Spółka
Cywilna Janusz Kuźma, Maria Kuźma, Warszawa, Polska” i dokona‑
nie wpisu: „Na mocy umowy z dnia 16 grudnia 2002 r. wraz z anek‑
sem zawartym dnia 18 marca 2016 r. udzielono niepełnej i niewy‑
łącznej licencji na używanie znaku towarowego R. 88481 w klasie
30: „herbata” na okres 5 lat automatycznie przedłużaną na kolejne
2 letnie okresy przez spółkę: TOP TEA Janusz Kuźma Spółka Cywil‑
na, Warszawa, Polska”.
088482 2017 09 25 D. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „W dniu 16 grudnia 2002 r. zawarto umowę licencyjna
niewyłączną i niepełną na użytkowanie znaku towarowego numer
R‑88482 w klasie 30: „herbata” na okres 5 lat przez: TOP TEA Spółka
Cywilna Janusz Kuźma, Maria Kuźma, Warszawa, Polska” i dokona‑
nie wpisu: „Na mocy umowy z dnia 16 grudnia 2002 r. wraz z anek‑
sem zawartym dnia 18 marca 2016 r. udzielono niepełnej i niewy‑
łącznej licencji na używanie znaku towarowego R. 88482 w klasie
30: „herbata” na okres 5 lat automatycznie przedłużaną na kolejne
2 letnie okresy przez spółkę: TOP TEA Janusz Kuźma Spółka Jawna,
Warszawa, Polska”.
089352 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POCH Spółka Akcyjna, Gliwice, Polska
i dokonanie wpisu: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 271563380.
089921 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokona‑

090452 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
090677A 2017 09 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: SZCZYPEK GRZEGORZ VOLANTIS, Wola Władysła‑
wowska, Polska i dokonanie wpisu: SZCZYPEK GRZEGORZ VOLAN‑
TIS, Wola Władysławowska, Polska; BAJSON GRAŻYNA FHU KAMA,
Warszawa, Polska 013156628 oraz w rubryce B dokonanie wpisu:
„Na podstawie Regulaminu z dnia 25 sierpnia 2015 r. ustanowiono
wspólne prawo ochronne”.
092210 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
092968 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska.
095850 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAYPATH INTERNATIO‑
NAL Spółka z o. o., Kraków, Polska i dokonanie wpisu: RAYPATH IN‑
TERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rząska, Polska 351089459.
096608 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357183484
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 350637551.
096961 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
098494 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINK GMBH, HERRENBERG, Niemcy i do‑
konanie wpisu: PANADOL GMBH, Bühl, Niemcy.
098494 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANADOL GMBH, Bühl, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited,
Brentford, Wielka Brytania.
098715 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
098715 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
100395 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
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KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
100463 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reebok‑CCM Hockey AB,
Malung, Szwecja i dokonanie wpisu: Reebok‑CCM Hockey AB, Sol‑
na, Szwecja.
102495 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAHLIA ACQUISITION, PARYŻ, Francja
i dokonanie wpisu: HGD GROUP, Paryż, Francja.
103262 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
103262 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1422/17/941) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521758 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑103262 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
103262 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
103415 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKYO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
103473 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lipowicz Roman LIPRO Przedsiębior‑
stwo Wielobranżowe Produkcyjno Handlowe Import‑Export, Żnin,
Polska i dokonanie wpisu: LIPRO Lipowicz Roman, Żnin, Polska
008234453.
103473 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LIPRO Lipowicz Roman, Żnin, Polska
008234453 i dokonanie wpisu: AMBIENT AGENCJA MARKETINGO‑
WA JUSTYNA LIPOWICZ, Żnin, Polska.
104946 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
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TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
104959 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
105402 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i do‑
konanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105402 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBU‑
TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
105404 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i do‑
konanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105404 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105420 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i do‑
konanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105420 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBU‑
TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
105421 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i do‑
konanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105421 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105424 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i do‑
konanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105424 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBU‑
TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 362077261.
105619 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WHIRLPOOL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 930756620 i dokonanie wpisu: WHIRLPOOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 930756620.
109417 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, SOCIETE
ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, CROIX,
Francja i dokonanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
109547 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
109770 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
113369 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
113216 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEORGIA‑PACIFIC S.A.R.L., LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja.
114037 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: Jurajska Limited, Mriehel, Malta.
114037 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel,
Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
114037 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”

4671

114037 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1405/17/502) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521407 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑114037 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
114553 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER HEALTHCARE LLC, PITTSBURGH,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Basel, Szwajcaria.
114815 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE GILLETTE COMPANY, BOSTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Gillette Company
LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
115216 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sochaczew, Polska i dokonanie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Sochaczew, Polska 750010992.
115217 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA,
Sochaczew, Polska i dokonanie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Sochaczew, Polska 750010992.
115244 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRANTS OF IRELAND LIMITED, DUBLIN,
Irlandia i dokonanie wpisu: TJ CAROLAN & SON LIMITED, Dublin,
Irlandia.
115272 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
115273 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
115988 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAYER AG, LEVERKUSEN, Niemcy i do‑
konanie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am
Rhein, Niemcy.
116449 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze‑
go MIESZKO S. A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
117272 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Czajkowski Sławomir, Meller Władysław
RAY CENTER TRADING S.C., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
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RAY CENTER TRADING CZAJKOWSKI, MELLER SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, Polska 012077223.
117311 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZ‑
KO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
117885 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OSRAM GESELLSCHAFT
MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, BERLIN I MONACHIUM, Niemcy
i dokonanie wpisu: OSRAM Gesellschaft mit beschranker Haftung,
Monachium, Niemcy.
117962 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC INTER‑
NATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki, Polska 002160096.
117962 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096
i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
117980 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JVC KENWOOD CORPORATION, YOKO‑
HAMA, Japonia i dokonanie wpisu: JVC KENWOOD Corporation,
YOKOHAMA‑SHI, Japonia.
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119355 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Murator SA, Warszawa, Polska 012012459
i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 012012459.
119451 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THE ESTER C COMPANY, PRE‑
SCOTT, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Ester C
Company, Ronkonkoma, Stany Zjednoczone Ameryki.
119708 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 012012459.
119758 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Progress‑Wagi Spółka z o. o.,
Katowice, Polska 272244978 i dokonanie wpisu: PROGRESS WAGO‑
TRONIC SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska 272244978.
120009 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RCA TRADEMARK MANAGEMENT SA,
BOULOGNE BILLANCOURT, Francja i dokonanie wpisu: RCA TRADE‑
MARK MANAGEMENT, ISSY LES MOULINEAUX, Francja.
120019 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY Sp.
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: AGROS TRADING CON‑
FECTIONERY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968.

118149 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DORMEUIL FRERES S.A., PALAISEAU, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: DORMEUIL FRERES, Wissous, Francja.

120660 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AAF‑MCQUAY INC., MINNEAPO‑
LIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Daikin Applied
Americas Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.

118163 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC INTER‑
NATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki, Polska 002160096.

120853 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tatkowski Henryk Przedsiębiorstwo Pro‑
dukcyjno- Handlowe HALEX, Elbląg, Polska 170021415 i dokonanie
wpisu: P.P.H. HALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Elbląg, Polska 366697776.

118163 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096
i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.

121140 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Podlaska Wytwórnia Wódek PO‑
LMOS Spółka Akcyjna, Siedlce, Polska 012062256 i dokonanie wpi‑
su: PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012062256.

118679 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Mercuri International Poland Spółka
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Mercuri International
Group AB, SOLNA, Szwecja.

122951 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KEPLER Adam Kosior, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: KEPLER BIS Beata Kosior, Ząbki, Polska
147015967.

118681 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Mercuri International Poland Spółka
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Mercuri International
Group AB, SOLNA, Szwecja.

123014 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.

118738 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
118738 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
119211 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INFINEUM INTERNATIONAL
LIMITED, Reading, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: INFINEUM
INTERNATIONAL LIMITED, Abingdon, Wielka Brytania.

123035 2017 09 07 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.
123590 2017 09 20 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.
124523 2017 09 07 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.
125090 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Such Klaudiusz CENTRUM, Dę‑
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bica, Polska i dokonanie wpisu: CENTRUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ KLAUDIUSZ SUCH, Dębica, Polska 850308145.
125196 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
125955 2017 09 07 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.
126874 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CUISINE DE FRANCE LIMITED, DUBLIN,
Irlandia i dokonanie wpisu: IAWS TECHNOLOGY AND GLOBAL SE‑
RVICES LIMITED, Dublin, Irlandia.
126874 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IAWS TECHNOLOGY AND GLOBAL SE‑
RVICES LIMITED, Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: ALDON HOL‑
DINGS LIMITED, Dublin, Irlandia.
126874 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ALDON HOLDINGS LIMITED, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: ARYZTA TECHNOLOGY II LIMITED, Du‑
blin, Irlandia.
126874 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARYZTA TECHNOLOGY II LIMITED, Du‑
blin, Irlandia i dokonanie wpisu: CUISINE TECHNOLOGY LIMITED,
Dublin, Irlandia.
126874 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CUISINE TECHNOLOGY LIMITED, Dublin, i do‑
konanie wpisu: ARYZTA FOOD SOLUTIONS IRELAND, Dublin, Irlandia.
127007 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo‑Produkcyjne
Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska 618‑ 000‑ 48‑81 i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
127007 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
127272 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSONIC Spółka z o.o. Przedsiębior‑
stwo Produkcyjno Handlowe, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
POLSONIC PALCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, WARSZAWA, Polska.
127734 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
128795 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES,
CROIX, Francja i dokonanie wpisu: AUCHAN RETAIL INTERNATIO‑
NAL, Croix, Francja.
129041 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA (DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.),
TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.), Tokio, Japonia.
129265 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LAVINIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska
471627560 i dokonanie wpisu: ALIATANS MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska
364534679.
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129967 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grześmlecz Spółka z o.o., Bielsko‑Biała,
Polska 072850975 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo‑Usługowa
SOBIK Leszek Sobik, Bielsko‑Biała, Polska.
130667 2017 09 07 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.
130700 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PARTEK CORPORATION,
PARAINEN, Finlandia i dokonanie wpisu: Partek Corporation, Hel‑
sinki, Finlandia.
131515 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dziedzic Sylwia Irena Agencja Autorska
TELE‑ECHO, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SYLWIA IRENA
DZIEDZIC, Warszawa, Polska.
133043 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPT ELMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 145889260 i dokona‑
nie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, Polska 091279630.
133854 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
133892 2017 09 1 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Związek Kupców i Producentów
„LEWIATAN‑94” Holding S.A., Włocławek, Polska 250564559 i doko‑
nanie wpisu: LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek,
Polska 250564559.
134234 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Filip Kadłubkiewicz, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
022454830.
135449 2017 09 07 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.
136049 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
138326 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZ‑
NE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, 95‑200 Pabianice ul. Marszałka J. Pił‑
sudzkiego 5, Polska i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
138615 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 81
‑571 Gdynia ul. Chwaszczyńska
129/149, Polska 192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑OLIVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192734368.
138617 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 81‑571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 129/149,
Polska 192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑OLIVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
139011 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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139898 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ADAMED” Spółka z o.o., Pieńków 149,
05‑152 Czosnów, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADMARKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Pol‑
ska 364297127.
140064 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES SOCIÉTÉ ANONYME, 24,
rue August Chabriéres 75019, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu:
ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
140548 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „FORAS REDUTA PROPERTY” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, 02
‑326 Warszawa Al. Jero‑
zolimskie 148, Polska i dokonanie wpisu: ATRIUM REDUTA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017260015.
140548 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM REDUTA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017260015 i doko‑
nanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 017260015.
140548 2017 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Warszawa, Polska 017260015 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RE‑
DUTA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363203839.
140643 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kowara Witold Firma Krawiecka, ul. Sikor‑
skiego 18, 95‑200 Pabianice, Polska 470580306 i dokonanie wpisu:
VIKING JEANS Katarzyna Wodzyńska, Pabianice, Polska 363240361.
141184 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POKON & CHRYSAL B.V. Go‑
oimeer 7, 1411 DD, NAARDEN, Holandia i dokonanie wpisu: Pokon
& Chrysal International B.V., Naarden, Holandia.
141184 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pokon & Chrysal International B.V., Naar‑
den, Holandia i dokonanie wpisu: PI INVESTMENTS BV, Veenedaal,
Holandia.
141184 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PI INVESTMENTS BV, Veenedaal, Holandia
i dokonanie wpisu: Pokon Investments B.V., Veenedaal, Holandia.
143350 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycz‑
nia 2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
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Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
143350 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Ka‑
towicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns‑Rej.Za 374/17/17) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2520636 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑143350 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie”.
144271 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INVENSYS SYSTEMS, INC., Foxboro, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SCHNEIDER ELECTRIC
SOFTWARE, LLC, Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
144617 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „INVESTPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146128534.
144812 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KABUSHIKI KAISHA SONY COM‑
PUTER ENTERTAINMENT (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.),
1‑1, Akasaka 7‑chome, Minato‑ku, Tokio, Japonia i dokonanie wpi‑
su: Sony Interactive Entertainment Inc., Tokio, Japonia.
145686 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SILCAR S.C. Maciej Prokopczak, Arkadiusz
Walus, 30‑075 Kraków ul. Racławicka 10‑14, Polska 351070508 i do‑
konanie wpisu: ABOUT‑S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, Polska 200793425.
146579 2016 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INCO‑VERITAS SA, 00‑519 War‑
szawa ul. Wspólna 25, Polska 000512119 i dokonanie wpisu: GRUPA
INCO SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska.
146960 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., 30‑204
Kraków Al. Waszyngtona 1, Polska 350637551 i dokonanie wpisu:
RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
350637551.
147228 2017 09 07 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.
148035 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win „VINPOL” Spółka
z o.o., 87‑100 Toruń ul. Mazowiecka 48, Polska 870500795 i dokona‑
nie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
148035 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie wpisu:
HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
148035 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
148101 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatura
akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 23
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czerwca 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 652/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148101 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
30 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 904/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148101 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
2 sierpnia 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 763/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148101 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
9 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 827/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148109 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatura
akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 23
czerwca 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 652/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148109 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
30 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 904/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148109 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
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ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
2 sierpnia 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 763/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148109 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
9 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 827/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148110 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatura
akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 23
czerwca 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 652/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148110 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
30 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 904/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148110 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
2 sierpnia 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 763/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148110 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
9 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 827/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148112 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
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Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatura
akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 23
czerwca 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 652/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148112 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
30 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 904/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148112 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
2 sierpnia 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 763/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148112 2017 09 21 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
9 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 827/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
148360 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., 30‑204
Kraków Al. Waszyngtona 1, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO
MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
149185 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES „Société Anonyme”, 24.
Rue Auguste‑Chabrières 75015 Paryż, Francja i dokonanie wpisu:
ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
149294 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
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Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
149294 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Ka‑
towicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns‑Rej.Za 410/17/747) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2520730 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑149294 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie”.
150434 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SAVA TIRES D.O.O., Skofjeloska 6
4502 KRANJ, Słowenia i dokonanie wpisu: Goodyear Dunlop Sava
Tires d.o.o., Kranj, Słowenia.
150434 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Kranj,
Słowenia i dokonanie wpisu: The Goodyear Tire & Rubber Compa‑
ny, Akron, Stany Zjednoczone Ameryki.
151457 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPT ELMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 145889260 i dokona‑
nie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, Polska 091279630.
152105 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KABUSHIKI KAISHA SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT DZIAŁAJĄCA RÓWNIEŻ JAKO SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT INC., 1‑1, A Kasada 7‑chome, Minato‑
ku 107‑005 2, Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: Sony Interactive
Entertainment Inc., Tokio, Japonia.
152117 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITM ENTREPRISES (Société Anonyme), 24.
rue Auguste‑Chabrières 75015 Paris, Francja i dokonanie wpisu:
ITM Entreprises Société par action simplifiée, Paryż, Francja.
153188 2017 09 07 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.
154770 2017 09 07 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.
155338 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„POLFA” Spółka Akcyjna, 95‑100 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsud‑
skiego 5, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADMARKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska
364297127
155559 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa „A&A” Arkadiusz Majste‑
rek, 90‑065 Łódź ul. Piotrkowska 146, Polska 004298812 i dokona‑
nie wpisu: A&A GROUP ADRIAN MAJSTEREK, ŁÓDŹ, Polska.
155559 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A&A GROUP ADRIAN MAJSTEREK, ŁÓDŹ,
Polska i dokonanie wpisu: A&A MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 361508960.
155605 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wawrzyniak Wiesław, Niedźwiady, Polska i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
155605 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
156590 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa „A & A” Arkadiusz Maj‑
sterek, 90‑065 Łódź ul. Piotrkowska 145, Polska 004298812 i doko‑
nanie wpisu: A&A GROUP ADRIAN MAJSTEREK, ŁÓDŹ, Polska.
156590 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A&A GROUP ADRIAN MAJSTEREK, ŁÓDŹ,
Polska i dokonanie wpisu: A&A MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łódź, Polska 361508960.
160089 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81‑571 Gdy‑
nia ul. Chwaszczyńska 129‑149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.
160091 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81‑571 Gdy‑
nia ul. Chwaszczyńska 129‑149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.
160093 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81‑571 Gdy‑
nia ul. Chwaszczyńska 129‑149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.
161433 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LTD., Industrial
A Rea – 3 455 001 Dewas, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceu‑
tical Industries Limited, Vadodara, Indie.
162671 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
162671 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
163356 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatura
akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 23
czerwca 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 652/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
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163356 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
30 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 904/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
163356 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
2 sierpnia 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S, Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława
Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 763/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela:
MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
163356 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygnatu‑
ra akt VIII GUp 48/11/S oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia
9 września 2016 r. o sygnaturze akt sądu VIII GUp 48/11/S Zw 34,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mi‑
rosława Wójcicka w toku postępowania egzekucyjnego prowa‑
dzonego pod sygnaturą akt Km 827/16, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: MARKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
167761 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPT ELMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 145889260 i dokona‑
nie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, Polska 091279630.
168074 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPT ELMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, Polska 145889260 i dokona‑
nie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, Polska 091279630.
169581 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kra‑
ków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
171813 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klima‑
tyzacyjnych „KLIMOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gdynia, Polska 190065160 i dokonanie wpisu: KLIMOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Gdynia, Polska 190065160.
171836 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o., Kra‑
ków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
172035 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357183484
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 350637551.

4678

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

172036 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY Spółka z o.o., Kra‑
ków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
172485 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki
Natury” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie wpi‑
su: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TADE‑
USZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ryki, Polska 363305936.
172487 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceu‑
tyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI
NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
173590 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceu‑
tyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI
NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
174753 2019 09 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 stycznia 2016 udzielono niewyłącznej licencji na uży‑
wanie znaku towarowego przez GRAPGITE COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
na czas określony od dnia 29.01.2016 do dnia 31.10.2022”.
176984 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlan‑
dia.
177692 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
177692 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i doko‑
nanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
178022 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Media Regionalne Biuro Reklamy Spół‑
ka z o.o., Warszawa, Polska 142708648 i dokonanie wpisu: CORNER
MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin,
Polska 061674573.
179138 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
179138 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i doko‑
nanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
180728 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
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zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 5, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN5 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
180728 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Kato‑
wicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA‑
.IX.Ns‑Rej.Za 392/17/016) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520773 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑180728 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie”.
180801 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu:
ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 013278202.
180802 2017 09 07 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.
181024 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPOŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
181492 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „Tensis” Sp.z o.o., Brzeg Dolny, Polska
i dokonanie wpisu: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Pol‑
ska 020716361.
182351 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: P O CH Spółka Akcyjna, Gliwice,
Polska 271563380 i dokonanie wpisu: AVANTOR PERFORMANCE
MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 271563380.
182359 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: P O CH Spółka Akcyjna, Gliwice,
Polska 271563380 i dokonanie wpisu: AVANTOR PERFORMANCE
MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 271563380.
183523 2017 09 08 D. Wykreślono wpis: „W dniu 15 maja
2015 r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi
‑Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt: LD.XV.Ns‑Rej.Za 1987/15/371) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2447435 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.183523 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących FELLOW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.
183791 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
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2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 6, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN6 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
183791 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Kato‑
wicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA‑
.IX.Ns‑Rej.Za 388/17/101) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520729 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑183791 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie”.
184527 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
185591 2017 0 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRY‑ONLINE Spółka z o.o., Kraków, Pol‑
ska 357217958 i dokonanie wpisu: GRY‑ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357217958.
187620 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FILATI Mirosław Kubiak, Opiesin, Polska
731079642 i dokonanie wpisu: BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362211802.
187687 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
187900 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
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zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 3, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN3 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
187900 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1425/17/144) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521375 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑187900 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
187900 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en
commandite, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMI‑
TED, Valletta, Malta.
188854 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN4 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
188854 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1431/17/861) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520527 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑188854 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
188854 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en
commandite, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMI‑
TED, Valletta, Malta.
190435 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group, Warszawa, Polska 016286923 BENEFIA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
Warszawa, Polska 012124201 i dokonanie wpisu: BENEFIA TOWA‑
RZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE
GROUP, Warszawa, Polska 016286923 COMPENSA TOWARZYSTWO
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UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE
GROUP, Warszawa, Polska 012806455.
191357 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpisu:
FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
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KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
195507 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

191427 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

195508 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

191847 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.

196877 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.

191848 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
193515 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TA‑
DEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
194508 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa, Polska
230030460 i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 230030460.
195481 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
195481 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 22, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN22 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 22, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN22 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 22, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN22 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
195481 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1434/17/064) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520655 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑195481 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑

196877 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
196893 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TA‑
DEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
196894 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEKI
NATURY” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI NATURY TA‑
DEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
197030 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne PO‑
LFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
197748 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
197804 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER IKEA CENTRE GROUP A/S, KASTRUP,
Dania i dokonanie wpisu: IKEA CENTRES A / S, Kastrup, Dania.
197804 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IKEA CENTRES A / S, Kastrup, Dania i do‑
konanie wpisu: REPUBLIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364991773.
198253 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
198274 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
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198275 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
198276 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
198789 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TEZET” S.A., Lublin, Polska 430876370
i dokonanie wpisu: „TEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 001326324.
198980 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „SOBIESKI” Spółka z o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 230030460.
199325 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SAVA TIRES D.O.O., KRANJ, Sło‑
wenia i dokonanie wpisu: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Kranj,
Słowenia.
199325 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Kranj,
Słowenia i dokonanie wpisu: The Goodyear Tire & Rubber Compa‑
ny, Akron, Stany Zjednoczone Ameryki.
199484 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 25 stycznia 2017 r. (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 30/17/985) Sąd
Rejonowy dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Go‑
spodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520907 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak
towarowy o numerze R‑199484 w celu zabezpieczenia wierzytel‑
ności przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie”.
199484 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawu Zwykłego Na Znak Towarowy zawartej w dniu 10 stycz‑
nia 2017 r. pomiędzy CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBIL‑
TEK S.A. z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz MBANK S.A.
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu zabezpiecze‑
nia Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz
Zastawnika, zgodnie z przepisami art. 327 i nast. Kodeksu Cywil‑
nego, zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie
Ochronnym – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
199627 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800 i dokonanie
wpisu: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, Polska 300446241.
199803 2017 09 15 A. E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
199804 2017 09 15 A. E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
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Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
Wspólne prawo ochronne”.
199961 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
199961 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
199962 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
199962 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
199963 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
199963 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
200023 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: South China Tire & Rubber Co., Ltd., Gu‑
angzhou, Chiny i dokonanie wpisu: Wanli Tire Corporation Limited,
Guangzhou, Chiny.
201211 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMANDI‑
TE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
201211 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
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zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Przywory, Polska 240529246.

201211 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1425/17/144) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521375 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑187900 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.

205478 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TORELLE ELŻBIETA WÓJCIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 146084216 i dokonanie wpisu: TOREL‑
LE ANNA WŁODARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146084216.

201342 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS Mariusz Baranowski, Szczecin,
Polska 811972014 i dokonanie wpisu: GENTLEMEN ALEKSANDRA
STACHOWIAK HALINA STACHOWIAK SPÓŁKA CYWILNA, Poznań,
Polska.
202182 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IKEA CENTRES A / S, KASTRUP, Dania
i dokonanie wpisu: REPUBLIC POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364991773.
202183 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IKEA CENTRES A / S, Kastrup, Dania
i dokonanie wpisu: REPUBLIC POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364991773.
202900 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EuroSYSTEM Polska Sp. z o.o., Przywory,
Polska 240529246 i dokonanie wpisu: EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Przywory, Polska 240529246.
203229 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEX NOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021847935 i dokonanie
wpisu: JAROSŁAW TUREK, Łódź, Polska.
203279 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Nordkalk Sp. z o.o., Kraków, Polska
191248246 i dokonanie wpisu: Nordkalk Oy Ab, Parainen, Finlandia.
203281 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Nordkalk Sp. z o.o., Kraków, Polska
191248246 i dokonanie wpisu: Nordkalk Oy Ab, Parainen, Finlandia.
203283 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nordkalk Spółka z o.o., Kraków, Polska
191248246 i dokonanie wpisu: Nordkalk Oy Ab, Parainen, Finlandia.
203571 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BULIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140788962 i dokonanie wpisu:
TORINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 360968346.
204477 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NCR CORPORATION, DAY‑
TON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NCR Corpo‑
ration, Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki.
204778 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: QUART Sp. z o.o., Wrocław, Polska
020323147 i dokonanie wpisu: QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wrocław, Polska 020323147.
204854 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EuroSYSTEM Polska Spółka
z o.o., Przywory, Polska i dokonanie wpisu: EUROSYSTEM POLSKA

205478 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TORELLE Elżbieta Wójcińska, Warszawa,
Polska 011949632 i dokonanie wpisu: TORELLE ELŻBIETA WÓJCIŃ‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146084216.

205571 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKOPRODUKT Marek Kubara, Częstocho‑
wa, Polska 150884474 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, Polska 241828229.
205571 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA, Często‑
chowa, Polska 241828229 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska
241828229.
205737 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Piotr Śledź SOLTEX, Śrem, Polska
630185090 i dokonanie wpisu: SOLTEX PS SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, 361913494.
205737 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLTEX PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, 361913494 i dokonanie wpisu: SOL‑
TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Śrem, Polska 361913494.
205958 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CHEMICA” Spółka z o.o., Kraków, Polska
120187445 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAW‑
NA, Niedomice, Polska 850372278.
205959 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CHEMICA” Spółka z o.o., Kraków, Polska
120187445 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE CERTECH JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAW‑
NA, Niedomice, Polska 850372278.
206418 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960 i dokonanie
wpisu: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
206622 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Marcin Świerta, Zawada,
Polska i dokonanie wpisu: Marcin Świerta, Kotórz Mały, Polska.
206780 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EMAR Stanisław Samoraj, Kazi‑
mierz Woliński, Jan Bujok, Kazimierz Wojtanowicz Spółka Jawna,
Kopytów, Polska 011534090 i dokonanie wpisu: EMAR‑SAMORAJ
I SPÓŁKA -SPÓŁKA JAWNA, Kopytów, Polska 011534090.
207298 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: BLACHDOM PLUS GŁUC JAN, Rybarzowice,
Polska 852078206.
207299 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: BLACHDOM PLUS GŁUC JAN, Rybarzowice,
Polska 852078206.
207499 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajca‑
ria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins,
Szwajcaria.
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207500 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Consumer Health SA, Prangins, Szwajcaria.
208194 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
208308 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
209044 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
209583 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOUSE OF PRINCE A/S,
SOBORG, Dania i dokonanie wpisu: HOUSE OF PRINCE A/S, Kopen‑
haga, Dania.
209703 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAGER AG, SAARBRÜC‑
KEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Hager SE, Blieskastel, Niemcy.
209707 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
209708 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia
6 października 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopa‑
trzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz
postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospo‑
darczy z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowiec‑
kiej Mariusz Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz
wierzyciela: Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
209824 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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209825 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
209826 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
209851 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne „SMAY” Marek Maj, Kraków, Polska i dokonanie wpi‑
su: SMAY Serwis Michał Maj, Kraków, Polska 357078853.
210412 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Vinotti Sp. z o.o.” Sp. komandytowo
‑akcyjna, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: VINOTTI SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 356565539.
210446 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMANDI‑
TE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
210447 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
210448 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
210631 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EUROSNACK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Świętochłowice, Polska 273216955 i doko‑
nanie wpisu: EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, CHORZÓW, Polska
273216955.
211251 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOBLE DENT S.C. Paweł Piątek, Narcyz
Baran, Cezary Pogorzelski, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
NOBLE DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska.
211487 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 141051844
i dokonanie wpisu: CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 141051844.
211580 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASPEN Spółka Akcyjna, Kraków, Polska
356553329 i dokonanie wpisu: ASPEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363161986.
211582 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASPEN Spółka Akcyjna, Kraków, Polska
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356553329 i dokonanie wpisu: ASPEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363161986.
211583 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASPEN Spółka Akcyjna, Kraków, Polska
356553329 i dokonanie wpisu: ASPEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 363161986.
211656 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze‑
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
211683 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze‑
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
211880 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Polska
000023136 i dokonanie wpisu: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃ‑
STWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
212183 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel,
Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
212183 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
212183 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1423/17/342) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521373 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑212183 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
212184 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel,
Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
212184 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
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zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
212184 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1419/17/427) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521751 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑212184 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
212202 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierni‑
czego „MIESZKO” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857
i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857.
212207 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA PARTNERSHIP EN COMMANDI‑
TE, MRIEHEL, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
213188 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DTW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Zabierzów, Polska 120483095 i dokonanie
wpisu: SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 120483095.
213648 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
213648 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
213649 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
213649 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
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1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
213650 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
213650 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
213898 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Myszkowie dokonał zajęcia zabezpieczającego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie
z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 2422‑EA.511.610518.2016.
BP.ZAB, Cz. Nr 610518, z dnia 6 grudnia 2016 r. nadesłanym do Urzę‑
du Patentowego w dniu 12 grudnia 2016 r.”.
214209 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „OPCO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 432278867 i dokonanie
wpisu: ORANGE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 432278867.
214210 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „OPCO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 432278867 i dokonanie
wpisu: ORANGE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 432278867.
214285 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPESZT, Węgry i dokonanie
wpisu: Egis Gyógyszergyár Zrt. (Egis Gyógyszergyár Zártkörűen
Működő Részvénytársaság), Budapeszt, Węgry.
214453 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JENSEN MOBLER AS, SVELVIK, Norwegia
i dokonanie wpisu: Hilding Anders Norway AS, Svelvik, Norwegia.
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powiedzialnością, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu:
ZŁOTE TARASY TOWER WARSAW III S.A.R.L SPÓŁKA JAWNA, War‑
szawa, Polska 015190888.
216480 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
216812 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 354297127.
216881 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 3517/17/868) wpisał do rejestru
zastawów pod pozycją 2535555 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑216881 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk‑
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
217240 2017 009 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁY‑
STOK SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Oborniki, Polska 002160096.
217240 2017 009 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska
002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
217409 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PROFESSIONAL POLSKA Agnieszka
Glegocińska, Koszalin, Polska 320345518 i dokonanie wpisu: PRO‑
FESSIONAL POLSKA AGNIESZKA WOJTOWICZ, Koszalin, Polska
320345518.

216281 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu:
ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 013278202.

217438 2017 09 27 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Akt notarialny sporządzony w Warszawie przed
notariuszem Radosławem Walasikiem z dnia 13 maja 2016 r., sygna‑
tura alt Repertorium A numer 3017/2016 zaopatrzony w klauzulę
wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.: postanowienie o nadaniu
klauzuli wykonalności z dnia 29 czerwca 2016 r.; postanowienie
o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Krakowa
– śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca
2016 r., sygnatura akt VI Co 535/16/S Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Aleksander
Karol Godzik w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 638/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: GDW Sp.
z o.o.Sp.k. w Warszawie.”.

216285 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu:
ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 013278202.

217507 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Związek Kupców i Producentów
LEWIATAN’ 94 HOLDING S.A., Włocławek, Polska 250564559 i doko‑
nanie wpisu: LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek,
Polska 250564559.

216292 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu:
ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 013278202.

217701 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.

215624 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGRE KOMPRESSOREN GMBH, GARSTEN
‑ST. ULRICH, Austria i dokonanie wpisu: ATLAS COPCO AIRPOWER
N.V., Wilrijk, Belgia.
215986 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TENSIS Spółka z o.o., Brzeg Dolny, Polska
020251979 i dokonanie wpisu: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
Dolny, Polska 02076361.

216293 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY Spółka z ograniczoną od‑

217701 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia

4686

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217701 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1413/17/021) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520695 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑217701 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
217702 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
217702 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217702 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1412/17/620) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521440 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑217702 w celu zabezpieczenia
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wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
217703 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
217703 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217703 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1437/17/267) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520659 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑217703 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
217704 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
217704 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
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warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217704 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1430/17/460) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑217704 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
217705 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
217705 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 14, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN15/ Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 14, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN14 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 14, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN14 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217705 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1415/17/823) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521408 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑217705 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
217706 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
217706 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 15, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
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40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN15 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 15, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN15 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 15, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN15 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
217706 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1426/17/545) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521441 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑217706 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
218346 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015817459 i dokonanie
wpisu: BESPOKE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147408891.
218347 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015817459 i dokonanie
wpisu: BESPOKE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147408891.
218924 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A‑Z MEDICA Spółka z o.o., Gdańsk, Polska
190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Ra‑
dzymin, Polska 010842719.
219470 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze‑
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
219878 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa DORAPOL Domaga‑
ła, Skwara‑Spółka Jawna, Kraków, Polska 003900030 i dokonanie
wpisu: FIRMA HANDLOWA DORAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
003900030.
219978 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 3502/17/542) wpisał do rejestru
zastawów pod pozycją 2535559 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑219978 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk‑
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
220094 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu: COLIAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek,
Polska 300446241.
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220097 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze‑
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
220264 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
221165 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„AGRO‑RAMI” Raniś i wspólnicy S.C. Waldemar Raniś, Danuta Raniś,
Sylwia Wichorska, Kościelna Wieś, Polska 003359316 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO‑RAMI RANIŚ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA WALDEMAR RANIŚ, DANUTA RA‑
NIŚ, ELŻBIETA RANIŚ, BARTŁOMIEJ RANIŚ, Kościelna Wieś, Polska
300839532.
221342 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EXTERNAL SERVICES Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 300500035 i dokonanie wpisu: BUSINESS CONSUL‑
TING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110.
221342 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUSINESS CONSULTING CENTER SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska
630353110 i dokonanie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405.
221485 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST”
Spółka z o.o., Zielona Góra, Polska 970019505 i dokonanie wpisu:
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, Dania.
221561 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu:
TEKNOS‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192734368.
221703 2017 09 21 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi
‑Śródmieścia w Łodzi oraz wyciągu z listy wierzytelności z dnia 2
stycznia 2015 r. sygnatura akt: XIV GUo 27/14, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marzena
Jakóbczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 215/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z graniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi”.
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2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 1) – zgodnie z defini‑
cjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 7, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN7 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
222090 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Kato‑
wicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA‑
.IX.Ns‑Rej.Za 387/17/700) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2520728 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑222090 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie.”.
222985 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SEDAN
‑NATURA
‑FRESH” Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłucho‑
wo, Polska 910168287.
223868 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERNITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 221152799 i do‑
konanie wpisu: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
015447488.
223869 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERNITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 221152799 i do‑
konanie wpisu: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
015447488.

221803 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiesław Wawrzyniak Przedsiębiorstwo
Handlowo‑Produkcyjne, Niedźwiady, Polska 250029180 i dokona‑
nie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.

224418 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.

221803 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.

224419 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS
‑ OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.

222332 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
222090 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia

225335 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
225844 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
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RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
226637 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Mirosław Podeszwik, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
227225 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Związek Kupców i Producentów
LEWIATAN 94 Holding S.A., Włocławek, Polska 250564559 i doko‑
nanie wpisu: LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek,
Polska 250564559.
230563 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
231301 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, Pol‑
ska 004022027 i dokonanie wpisu: AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, Polska 830458200.
231302 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, Pol‑
ska 004022027 i dokonanie wpisu: AUTOSAN SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok, Polska 830458200.
232946 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Ryszard Bojarski, Katarzyna
Bojarska „ARTEK” Ubój i Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna, Ko‑
niecpol, Polska 150052791 i dokonanie wpisu: ARTUR BOJARSKI,
KATARZYNA BOJARSKA „AR‑TEK” UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA
SPÓŁKA JAWNA, Koniecpol, Polska.
233078 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżo‑
we SEDAN
‑NATURA
‑FRESH
‑Mariusz Rogalski, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłucho‑
wo, Polska 910168287.
233687 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
233896 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
233971 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
233971 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
234043 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3750/17/547) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539844 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑234043
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
234172 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 8, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN8 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
234172 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Ka‑
towicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns‑Rej.Za 413/17/950) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2520732 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑234172 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie”.
234978 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
‑SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie
wpisu: DREWNOWSKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, Polska 101636547.
235178 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DESA UNICUM Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 012669260 i dokonanie wpisu:
DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012669260.
235178 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 012669260 i dokonanie wpisu: DESA UNICUM - DOM
AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, 142733824.
235901 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Francja
010001888 i dokonanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
235917 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
236831 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy
Zastawu Rejestrowego oraz Zastawu Zwykłego Na Znakach Towa‑
rowych zawartej w dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ECARD S.A.
z siedzibą Warszawie, (jako Zastawcą) oraz MBANK S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu zabezpieczenia Zabez‑
pieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawni‑
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ka, zgodnie z przepisami art. 327 i nast. Kodeksu Cywilnego, zastaw
zwykły o najwyższym pierwszeństwie na Prawie Ochronnym 3 –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”.
236831 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns‑Rej.Za 377/17/379)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Go‑
spodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2519899 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑236831 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec ECARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
236363 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221623603; L’BIOTICA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140108565
i dokonanie wpisu: L’BIOTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością, Warszawa, Polska 140108565; L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
236797 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
236839 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRI Spółka Akcyjna, Wysogotowo, Polska
639803477 i dokonanie wpisu: DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Wysogotowo k/Poznania, Polska 639803477.
238500 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Kalisz, Polska 250029180

i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
238500 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
238989 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3626/17/889) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539740 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑238989
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
239460 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
239517 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
239525 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
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239526 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
239528 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
239689 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
240086 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Francja i doko‑
nanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
240417 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
240511 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
240512 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
241392 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
241393 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
241394 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
241499 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
241499 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.

Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN18 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”

241695 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.

243609 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1411/17/219) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521471 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo‑
nym na znak towarowy o numerze R‑243609 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.

241887 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Mirosław Podeszwik, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
241899 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
242411 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
243073 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
243311 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRONOPLUS TECHNICAL AG, NIEDER‑
TEUFEN, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Kronoplus Designs Limited,
Nikozja, Cypr.
243311 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Designs Limited, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: KRONOPLUS LIMITED, Nikozja, Cypr.
243408 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
243609 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
243609 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 18, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN18 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 18, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN18 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 18, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych

244007 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Kato‑
wicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA‑
.IX.Ns‑Rej.Za 412/17/549) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520731 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑244007 w celu zabezpieczenia wierzytelno‑
ści przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie.”.
244007 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 9, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN9 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
244138 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WOŁKOWICZ JACEK A‑GROSIK PRZE‑
TWÓRSTWO SPOŻYWCZE I HANDEL, Warszawa, Polska 013016548
i dokonanie wpisu: WOŁKOWICZ ŁUKASZ QFOODS, Piaseczno, Pol‑
ska.
244398 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
244398 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
244609 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Mirosław Podeszwik, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
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244760 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
244760 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 17, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN17 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 17, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN17 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 17, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN17 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
244760 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1410/17/818) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520658 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑244760 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
245126 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Ka‑
towicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns‑Rej.Za 415/17/752) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2521077 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑245126 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie.”.
245126 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;

Nr 12/2017

zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 10, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN10 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
245290 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3693/17/933) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539838 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑245290
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
245291 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3682/17/211) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539598 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑245291
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie”.
245370 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo
‑Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
245370 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
245534 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: Sulikowski Daniel ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127.
245783 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
245815 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
245847 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpi‑
su: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTRO‑
WICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarno‑
brzeg, Polska 830406739.
246008 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
246221 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
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246221 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 20, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN20 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 20, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN20 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 20, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN20 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
246221 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1408/17/705) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2521294 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑246221 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
246491 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite, Mrie‑
hel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta.
246491 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 19, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN19 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 19, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN19 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 19, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN19 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
246491 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1406/17/903) wpisał do rejestru zastawów pod
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pozycją 2520523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑246491 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
246572 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Kato‑
wicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA‑
.IX.Ns‑Rej.Za 407/17/233) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2520637 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑246572 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie.”.
246572 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 12, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN12 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
246573 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 13, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN13 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
246642 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑

4694

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
247152 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
247313 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice‑Wschód w Ka‑
towicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns‑Rej.Za 393/17/417) wpisał do rejestru zastawów pod pozy‑
cją 2521070 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R‑247313 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Ruszczynie.”.
247313 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 16 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Postępie (jako
Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w War‑
szawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 11, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN11 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
247376 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WORLDWIDE TRADE SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, Polska 360088289
i dokonanie wpisu: TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA- SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Bielsko‑Biała, Polska 241065719.
247475 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN
‑NATURA
‑FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłucho‑
wo, Polska 910168287.
247490 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
247882 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATU‑
RALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LA‑
BORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kra‑
ków, Polska 364309008.
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248110 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYNIAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIOR‑
STWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNE, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
248110 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
248111 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYNIAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIOR‑
STWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNE, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
248111 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
248292 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpi‑
su: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków, Polska 364297127.
248530 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
249608 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3669/17/376) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539836 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑249608
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
249986 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZABAN LESZEK L‑DENT SPRZĘT I MATE‑
RIAŁY DLA STOMATOLOGII, Lublin, Polska 110379603 i dokonanie
wpisu: L‑DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, Polska 364034971.
250096 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
250215 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i doko‑
nanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
250940 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
251917 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
252361 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
252996 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
252997 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
253194 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i doko‑
nanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
253198 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253382 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
253382 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 16, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN16 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 16, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN16 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 16, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN16 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
253382 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1428/17/347) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520633 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑253382 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
253730 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworowa, Polska 146918549
i dokonanie wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
253730 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska.
253730 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
253731 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworowa, Polska i dokonanie
wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
253731 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UWAŻAM RZE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska.
253731 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
253785 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
253808 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
254112 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i doko‑
nanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
254391 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MILANOVO RESTAURANTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147144966.
254786 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
255398 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Francja
010001888 i dokonanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
255801 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
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256062 2017 09 08 D. Wykreślono wpis: „W dniu 7 maja
2015 r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi
‑Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt: LD.XV.Ns‑Rej.Za 1989/15/173) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2446248 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.256062 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących FELLOW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
wobec PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.
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257308 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
257309 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA,
Bolechowo‑Osiedle, Polska 302576321 i dokonanie wpisu: CROW
7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
257309 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo
‑ Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Bolechowo‑Osiedle, Polska 361921789.
257370 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
257371 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
257593 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 21 września
2011 r. sygnatura akt: VI GNc 2751/11, Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Gołda w toku postępowania eg‑
zekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2862/16, doko‑
nał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: MAXI Wawrzkiewicz i Wawrzkiewicz Spółka
Jawna z siedzibą w Bytomiu”.
258426 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubliniec, Polska 011302860 i dokonanie wpisu: KERDOS GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
258426 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska i dokonanie wpisu: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638.
258649 2017 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, BAZYLEA, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
258767 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.
258769 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.
259806 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F&N AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010222135
i dokonanie wpisu: CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, Nowa Sarzyna,
Polska 000042352.

257308 2017 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CROW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑

260190 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑

256561 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandi‑
te, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta,
Malta.
256561 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 23 stycznia
2017 r. pomiędzy JURAJSKA LIMITED z siedzibą w Valletta, Malta
(jako Zastawcą) oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako Zastawnikiem) ustanowiono:
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 21, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
40.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 1 (Zastaw Zwykły ZN21 / Kredyt 1) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokoje‑
nia (tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 21, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
142.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nych Wierzytelności 2 (Zastaw Zwykły ZN21 / Kredyt 2) – zgodnie
z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw zwykłe, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia
(tj. na pierwszym miejscu) na Prawie Ochronnym do Znaku To‑
warowego 21, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
19.500.000.00 PLN w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych
Wierzytelności 3 (Zastaw Zwykły ZN21 / Kredyt 3) – zgodnie z defi‑
nicjami zawartymi w Umowie.”
256561 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 1433/17/663) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2520633 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy o numerze R‑256561 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIE‑
KI S.A. z siedzibą w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
257083 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 kwiet‑
nia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia‑Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns‑Rej.Za 1210/17/616) wpisa‑
no do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528074 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑257083
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wo‑
bec Rilanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
260198 2017 09 07 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.
260326 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN
‑NATURA
‑FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłucho‑
wo, Polska 910168287.
260498 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOBRANŻOWE SEDAN NATURA FRESH, Tłuchowo, Polska
910168287 i dokonanie wpisu: SEDAN MARIUSZ ROGALSKI, Tłucho‑
wo, Polska 910168287.
260654 2017 09 014 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GRZEGORZ MAJ, Piotrków Trybunal‑
ski, Polska i dokonanie wpisu: GOJO Industries,Inc., Akron, Stany
Zjednoczone Ameryki.
261125 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYNIAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIOR‑
STWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNE, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
261125 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
261421 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„AGRO‑RAMI” Raniś i wspólnicy s.c. Waldemar Raniś, Danuta Raniś,
Kościelna Wieś, Polska 300839532 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO‑RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA WALDEMAR RANIŚ, DANUTA RANIŚ, ELŻBIETA
RANIŚ, BARTŁOMIEJ RANIŚ, Kościelna Wieś, Polska 300839532.
262712 2017 09 21 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r. sygna‑
tura akt XX GNC 1280/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 6 lutego 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wołominie Sebastian Szymczuk w toku postępowania egze‑
kucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 364/17, doko‑
nał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
264014 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i do‑
konanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
264843 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec,
Polska 011302860 i dokonanie wpisu: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638.
265660 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEAVANA CORPORATION, ATLANTA, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starbucks Corpora‑
tion, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
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265744 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
265804 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 341523840.
266095 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM REDUTA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017260015 i doko‑
nanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 017260015.
266095 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REDUTA SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Warszawa, Polska 017260015 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RE‑
DUTA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363203839.
266120 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266121 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266786 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266788 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
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nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266789 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266790 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266851 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266852 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
266883 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KEMPA JOLANTA I KEMPA MARIUSZ
KEMPA SPÓŁKA CYWILNA, Radomsko, Polska i dokonanie wpisu:
KEMPA SPÓŁKA JAWNA, Radomsko, Polska 590343958.
267161 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYNIAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIOR‑
STWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNE, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
267161 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
267355 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
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Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267357 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267360 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267365 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267816 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267817 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267818 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267819 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267821 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267822 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267823 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
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267849 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

268929 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

267850 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

269010 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.

268323 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
268324 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
268405 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
268533 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268534 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268536 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
268928 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

269235 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3776/17/595) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539845 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑269235
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
269379 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Francja i doko‑
nanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
269380 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, CROIX, Francja i doko‑
nanie wpisu: AUCHAN HOLDING, Croix, Francja.
269492 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
269493 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
269506 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
269655 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: A‑Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
269700 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEAVANA CORPORATION, ATLANTA, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starbucks Corpora‑
tion, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
269714 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEAVANA CORPORATION, ATLANTA, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Starbucks Corpora‑
tion, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
269796 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
270655 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
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271214 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A‑Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271280 2017 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JEŻAK RADOSŁAW, RABIEJ SEBASTIAN
JEŻAK&RABIEJ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 146745445
i dokonanie wpisu: DC FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361567098.
271287 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
271582 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEZET SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
430876370 i dokonanie wpisu: „TEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 001326324.
271652 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
272080 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALVUM LABORATORIES S. ZAWADZKI
SPÓŁKA JAWNA, Janowice Wielkie, Polska 021406757 i dokonanie
wpisu: SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, Polska 021406757.
272268 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273032 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403 i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia.
273149 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273150 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273151 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273152 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
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273153 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273154 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
273308 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAW‑
NA, Opiesin, Polska 100617306 i dokonanie wpisu: BRUBECK GLO‑
BAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 362211802.
273407 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
273521 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274131 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAWRZYNIAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIOR‑
STWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNE, Niedźwiady, Polska 250029180
i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska 366214080.
274131 2017 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.
274294 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274295 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
274709 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RUSSELL G. WEINER, Las Vegas, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ROCKSTAR INC., Las Ve‑
gas, Stany Zjednoczone Ameryki.
274769 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lip‑
ca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns‑Rej.Za 3688/17/617) wpisał
do rejestru zastawów pod pozycją 2539739 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze R‑274769
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Integer.pl Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie ”.
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275417 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
275418 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
275920 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
275921 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
276370 2017 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766.
276370 2017 09 26 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns‑Rej.Za 3579/16/593)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514065 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R‑276370 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec
Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko‑
mandytowa z siedzibą w Krośnie”.
277521 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
277593 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JOANNA JAMROZIK‑APTEKA SPÓŁKA
JAWNA, Bytom, Polska 277914018 i dokonanie wpisu: JAMROZIK
JOANNA, Bytom, Polska.
277753 2017 09 08 F. Wykreślono wpis: „W dniu 12 maja
2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy (sygn. Km 351/16).”.
277765 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie, Polska 341523840.
278018 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
278280 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój, Polska
240777748 i dokonanie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy.
278281 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA BIZNESOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie‑Zdrój, Polska
240777748 i dokonanie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy.
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278378 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO- HANDLOWE STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862.
278378 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STYROPMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki, Polska 710270862
i dokonanie wpisu: LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
147197744.
278462 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
278473 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEZET SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
430876370 i dokonanie wpisu: „TEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 001326324.
279031 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.
280114 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LAVINIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska
471627560 i dokonanie wpisu: ALIATANS MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska
364534679.
280129 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MANOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120379972 i dokonanie wpi‑
su: WISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Kraków, Polska 120731334.
280595 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTEMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
280598 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTEMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
280602 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTEMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
i dokonanie wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259.
280630 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: S.I.F.I. – SOCIETA INDUSTRIA FARMACEUTICA
ITALIANA S.P.A., Aci Sant’Antonio, Włochy.
281006 2017 09 08 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 paź‑
dziernika 2015 r. sygnatura akt BTE nr 50145/2015/8 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 23 listopada 2015 r. oraz posta‑
nowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2015 r. sygnatura akt V GCo 222/15, Komornik
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Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz
Chojnicki w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt MCH Km 135/16, dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
281757 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MICHAŁ SZYMAŃCZAK, Warszawa, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: AGNIESZKA MALCZYK, Warszawa, Polska.
283156 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM LUX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 147197046 i dokonanie wpisu: PREMIUMLUX IMPORT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364548500.
283376 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 147197046 i dokonanie wpisu: PREMIUMLUX IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
283377 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 147197046 i dokonanie wpisu: PREMIUMLUX IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
283480 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: A‑Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
284032 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKET‑DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław, Polska
092425593 i dokonanie wpisu: MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowro‑
cław, Polska 092425593.
284100 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Takeaway.com B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Takeaway.com Central Core B.V., Am‑
sterdam, Holandia.
285411 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.
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286358 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STEC SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów, Polska
273744358 i dokonanie wpisu: STEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska.
286643 2017 0 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. DAREXIM DARIUSZ BARTKIEWICZ,
Tuszyn, Polska 470038205 i dokonanie wpisu: DAREXIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Tuszyn, Polska.
286965 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZECHOWSKA MARTA, RÓŻYCKA MAR‑
TYNA FITOLOGY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 362170523
i dokonanie wpisu: MARTA CZECHOWSKA, Warszawa, Polska.
287181 2017 09 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A‑Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko‑
nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
287222 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO‑BUDOWLANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Zgierz, Polska 360655067 i dokonanie wpisu: ZIB IP
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zgierz, Polska 366189198.
287254 2017 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287395 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 22 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War‑
szawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt:
WA.XI.Ns‑Rej.Za 2545/17/958) wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2522977 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy R‑287395 w celu zabezpieczenia wie‑
rzytelności przysługujących KANCELARII ADWOKACKIEJ OSIŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie
wobec spółki FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzi‑
bą w Warszawie”.
287484 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGRIMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141379289 i dokonanie
wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.

285554 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PHP WIESŁAW WAWRZYNIAK, Niedźwia‑
dy, Polska 250029180 i dokonanie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK
PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwia‑
dy, Polska 366214080.

287596 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FA TRADEMARKS ZARĘB‑
SKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 360437790 i dokonanie wpi‑
su: FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin, Polska
360437790.

285554 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WIESŁAW WAWRZYNIAK PHP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady, Polska
366214080 i dokonanie wpisu: GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedź‑
wiady, Polska 366214080.

287734 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.

286026 2017 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umo‑
wy z dnia 04.11.2013 wraz z aneksem z dnia 10.09.2015 udzielono
niepełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego
przez CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska na czas nieokreślony.”.

287735 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCAR‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 362231549 i dokonanie wpisu:
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 362231549.

286161 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CZECHOWSKA MARTA, RÓŻYCKA MAR‑
TYNA FITOLOGY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 362170523
i dokonanie wpisu: MARTA CZECHOWSKA, Warszawa, Polska.

287826 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
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ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287826 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287827 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287827 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287828 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
287828 2017 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
287942 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAWADA HUBERT, SZYDZIK SZYMON HS
‑TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302751215 i dokonanie
wpisu: HS‑TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 364450149.
288215 2017 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEZET SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
430876370 i dokonanie wpisu: „TEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 001326324.
288624 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sansung Life & Science Co. Ltd., Ansan‑si,
Republika Korei i dokonanie wpisu: LEADERS COSMETICS CO., LTD,
Seoul, Republika Korei.
289335 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: P.H.U. GEODRAW WOJ‑
CIECH MUSZ, Głogów Małopolski, Polska 180221810 i dokonanie
wpisu: GEODRAW WOJCIECH MUSZ, Rzeszów, Polska 180221810.
290488 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY, Biały‑
stok, Polska 000281111 i dokonanie wpisu: BIAŁOSTOCKI OŚRODEK
KULTURY, Białystok, Polska 366210700.
290623 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYMETRIA W. WRZASKAŁA, D. GOLENIA
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 634630530 i dokonanie wpisu:
SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 302809682.
290941 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GREMI BUSINESS COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 146896842 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380.
290941 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
291101 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
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291181 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Goszcza, Polska
121499980 i dokonanie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goszcza, Polska 121499980.
291182 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Goszcza, Polska
121499980 i dokonanie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goszcza, Polska 121499980.
291183 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Goszcza, Polska
121499980 i dokonanie wpisu: FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goszcza, Polska 121499980.
291325 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Takeaway.com B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Takeaway.com Central Core B.V., Am‑
sterdam, Holandia.
295251 2017 09 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 listopada
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice
‑Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns‑Rej.Za 6881/16/222) wpisał do rejestru
zastawów pod pozycją 2514001 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R‑295251 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Barbarze Zagrodnik
zamieszkałej w Katowicach wobec Lasertec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach”.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
158 760
215 599
215 601
221 404
244 804
270 103
273 882
260 409

2016 03 25
2016 03 03
2016 03 03
2016 07 01
2016 08 04
2016 09 13
2016 10 27
2017 02 16

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dla towa‑
rów zawartych w klasach: 30: preparaty
aromatyzujące do żywności, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne,
napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, kawa,
aromaty kawowe, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem,
kawa mrożona, preparaty roślinne zastępujące kawę, substytuty kawy, lód
do napojów chłodzących, wyroby cukiernicze, wyroby zbożowe, słodycze;
32: napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki
warzywne, koncentraty spożywcze
napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji
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261 002 2016 11 25

267 323 2016 11 25

napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje
gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje
wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku,
pastylki do produkcji napojów, proszek
do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów,
piwo imbirowe, piwo, piwo słodowe.
Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 30: produkty piekarnicze; 35: zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie in‑
ternetowej dotyczącej sprzedaży produk‑
tów piekarniczych.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy 30: produkty piekarnicze;
35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej dotyczącej sprzeda‑
ży produktów piekarniczych.
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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).
144 441 2012 12 16
173 153
90 677

122 765

138 853

147 198

Prawo wygasło w części dla towarów z klasy
33 : napoje alkoholowe.
2011 03 29 Prawo wygasło w całości.
2016 10 26 Prawo wygasło w części dla towarów z kla‑
sy: 06: druty metalowe, wyroby ślusarskie,
gwoździe, śruby, okucia; 07: obrabiarki;
09: przyrządy geodezyjne, elektryczne,
optyczne, przyrządy pomiarowe, odzież do
gaszenia ognia; 16: materiały klejące dla pa‑
peterii i gospodarstw domowych, artykuły
biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania,
opakowania z tworzyw sztucznych; 21: na‑
czynia, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu,
pojemniki dla gospodarstwa domowego.
2011 05 05 Prawo wygasło w części dla towarów z klasy:
04: oleje techniczne, smary, materiały pęd‑
ne jak olej napędowy, benzyny, nafta, ropa,
mazut: 42: doradztwo w zakresie stosowa‑
nia smarów i paliwa, opiniowanie, eksperty‑
zy, testowanie paliw, olei.
2007 06 12 Prawo wygasło w części dla towarów z klasy
32: piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne produkty
do produkcji napojów.
2008 10 03 Prawo wygasło w części dla towarów z klasy
32: piwo, wody mineralne i gazowane oraz

223 014 2016 08 17

279 270 2016 08 31

281 642 2016 12 02
281 643 2016 12 02
282 584 2017 01 24
282 631 2017 02 13
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inne napoje bezalkoholowe, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne produkty
do produkcji napojów.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
17.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.223014.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
31.08.2016 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.279270.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
preparaty odmładzające kosmetyczne.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
preparaty odmładzające kosmetyczne.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
32 w części: napoje serwatkowe.
Prawo wygasło w części dla towarów: aero‑
metry; akceleratory cząstek; aktynometry;
akumulatory elektryczne; sygnalizatory aku‑
styczne; alarmy; alarmy antywłamaniowe;
alarmy pożarowe; alidady; alkoholomierze;
amperomierze; analizatory powietrza; ane‑
mometry; anody; anteny; antykatody; apara‑
tura i przyrządy dla chemii; aparaty fotogra‑
ficzne; aparaty kinematograficzne; aparaty
rentgenowskie nie do celów medycznych;
apertometry stosowane w optyce; urządze‑
nia i przyrządy stosowane w astronomii; au‑
diowizualne urządzenia dydaktyczne; auto‑
maty biletowe; automatyczne sekretarki;
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnie‑
nia w oponach pojazdów; automatyczne wy‑
łączniki czasowe; balony meteorologiczne;
bankomaty; barometry; baterie anodowe;
baterie do oświetlania; baterie elektryczne;
baterie elektryczne do pojazdów; baterie gal‑
waniczne; baterie słoneczne; betatrony; bez‑
pieczniki; biurowe urządzenia do dziurkowa‑
nia kart; błyskowe żarówki do lamp; boje do
oznakowania torów wodnych; boje sygnali‑
zacyjne; brzęczyki; busole; buty chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem; celki akumulatorowe; celowniki fo‑
tograficzne; cewki dławikowe; cewki elektro‑
magnetyczne; cewki elektryczne; chipy; chi‑
py z kodem DNA; chromatografy do celów
laboratoryjnych; chronografy; ciemnie foto‑
graficzne; ciężarki do sond; cyklotrony; cza‑
somierze do gotowania jajek; częstotliwościo‑
mierze; czujniki; czujniki ciśnienia; czujniki
poziomu paliwa; czujniki znaczników; czytniki;
czytniki kodów kreskowych; czytniki znaków
optycznych; dalekopisy; dalmierze; densyme‑
try; densytometry; aparatura do destylacji sto‑
sowana do celów naukowych; diody świecące;
urządzenia elektryczne stosowane do dozoro‑
wania; urządzenia do dozowania; drogowe
światła sygnalizacyjne; drut miedziany izolo‑
wany; drut topikowy; druty elektryczne; druty
telefoniczne; druty telegraficzne; aparatura
do dyfrakcji; dyktafony; dynamometry; dys‑
kietki; dyski magnetyczne; dyski obliczenio‑
we; dyski optyczne; dysze wylotowe do węży
pożarniczych; dzwonki jako urządzenia
ostrzegające; dzwonki alarmowe elektrycz‑
ne; dzwonki do ściągnięcia do telefonu ko‑

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
mórkowego; dzwonki sygnalizacyjne; dźwi‑
gniowe wagi przesuwnikowe; ekrany; ekrany
fluoryzujące; ekrany projekcyjne; ekrany ra‑
diologiczne do celów przemysłowych; elek‑
trolizery; elektroniczne pióra świetlne; elek‑
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe;
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące;
elektryczne urządzenia pomiarowe; epidia‑
skopy; ergometry; etui na okulary; etui na bi‑
nokle; elektroniczne etykietki na towarach;
falomierze; wykrywacze fałszywych monet;
filmy naświetlone; filmy animowane i rysun‑
kowe; urządzenia do montażu filmów kine‑
matograficznych; filmy kinematograficzne
naświetlone; filtry mieszczące się w tej klasie;
urządzenia i przyrządy stosowane w fizyce;
suszarki do klisz fotograficznych; fotokopiar‑
ki; fotometry; futerały na przyrządy i aparatu‑
rę fotograficzną; kryształy jako galenity; gal‑
wanometry; gaśnice; gazometry; geodezyjne
taśmy miernicze; gęstościomierze; gniazdka,
wtyczki i inne kontakty elektryczne; gogle do
uprawiania sportu; grodzie akumulatorów
elektrycznych; gwizdki alarmowe ostrzegaw‑
cze; gwizdki do przywoływania psów; gwizd‑
ki sygnalizacyjne; hełmy żołnierskie; hologra‑
my; igły gramofonowe; urządzenia do
wymiany igły gramofonowej; induktory; in‑
kubatory dla kultur bakteryjnych; instalacje
elektryczne; instalacje elektryczne do zdal‑
nego sterowania procesami przemysłowymi;
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych;
iskrochrony; kable elektryczne; kable kon‑
centryczne; kable optyczne; kable rozrucho‑
we do silników; kalkulatory; kalkulatory kie‑
szonkowe; kamizelki kuloodporne; kamizelki
ratunkowe; karkasy dla cewek elektrycznych;
karty magnetyczne zakodowane; karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem;
kaski jeździeckie; kaski ochronne; kaski
ochronne dla uprawiania sportu; kasy reje‑
strujące; katody; kątomierze jako przyrządy
pomiarowe; koce strażackie; kodery magne‑
tyczne; kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne; kolektory elektryczne; koła ra‑
tunkowe; kombinezony dla nurków; kombine‑
zony ochronne dla lotników; komory dekom‑
presyjne; dyski kompaktowe; komparatory;
kompasy; kompasy okrętowe; aparatura elek‑
tryczna do komutacji; komutatory; kondensa‑
tory elektryczne; kondensatory optyczne;
przyrządy do kosmografii; miarki stosowane
w krawiectwie; krokomierze; kuwety fotogra‑
ficzne; kwasomierze; kwasomierze do aku‑
mulatorów; odzież przeznaczona do użycia
w laboratoriach; laktodensymetry; laktome‑
try; lampy błyskowe; lampy ciemniowe; lam‑
py elektronowe; lampy elektronowe próżnio‑
we; lampy rentgenowskie nie do celów
medycznych; lampy wyładowcze elektrycz‑
ne inne niż do oświetlenia; lasery nie do ce‑
lów medycznych; latarnie magiczne; latarnie
optyczne; latarnie sygnalizacyjne; lepkościo‑
mierze; liczniki; liczniki gęstości osnowy; licz‑
niki obrotów; liczydła; linijki jako przyrządy
pomiarowe; linki do pionów; liny do sond;
logi jako instrumenty pomiarowe; lornetki;
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lunety celownicze do broni palnej; lupy; lu‑
sterka optyczne; lustra do kontroli pracy;
łączniki elektryczne; magnesy; magnesy de‑
koracyjne; magnetyczne karty identyfikują‑
ce; manekiny do symulacji zderzeń; maneki‑
ny reanimacyjne; maski do nurkowania;
maski do oddychania inne niż do sztucznego
oddychania; maski ochronne; maszty do an‑
ten bezprzewodowych; maszyny sumujące;
materiały na przewody instalacji elektrycz‑
nych; meble laboratoryjne; mechanizmy do
urządzeń uruchamianych monetami; mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych żetona‑
mi; mechanizmy na monety lub żetony do
włączania telewizorów; megafony; membra‑
ny do aparatury naukowej; miarki mieszczące
się w tej klasie; miarki ciesielskie; miary; mier‑
niki czasu naświetlania; mikrofony; mikrome‑
try; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotomy;
nadajniki; nadajniki sygnałów elektronicz‑
nych; nakolanniki dla robotników; neony re‑
klamowe; nici identyfikacyjne do przewo‑
dów elektrycznych; niwelatory; niwelatory
jako poziomnice, przyrządy do ustalania linii
poziomej; noniusze; nośniki płyt ciemnio‑
wych; notesy elektroniczne; obciążenia do
urządzeń świetlnych; obciążniki do sond;
obiektywy; obiektywy do astrofotografii; ob‑
wody drukowane; ochraniacze przed uda‑
rem napięciowym; ochraniacze zębów; przy‑
rządy do pomiaru odległości; odważniki;
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem;
odzież chroniąca przed ogniem; odzież chro‑
niąca przed wypadkami, napromieniowa‑
niem i ogniem; przełączniki, ogniwa; ogniwa
fotoelektryczne; ogniwa galwaniczne; ogra‑
niczniki (elektryczność); ogrodzenia zelektry‑
fikowane; oktanty; łańcuszki do okularów;
okulary; okulary przeciwoślepieniowe; okula‑
ry przeciwsłoneczne; omomierze; oporniki
elektryczne; oprawki do okularów; oprawki
do binokli; optyczne nośniki danych; optycz‑
ne włókna przewodzące promienie świetlne;
oscylografy; osłony azbestowe dla straża‑
ków; osłony końcówek elektrycznych; osłony
obiektywów; osłony przeciwodblaskowe;
osłony zabezpieczające twarze robotników;
osobiste urządzenia stereofoniczne; ozoniza‑
tory; pachołki drogowe; parkometry; pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w po‑
jazdach lub wyposażenia sportowego; pasy
ratunkowe; peryskopy; piece do doświad‑
czeń laboratoryjnych; pierścienie kalibrujące;
binokle; piorunochrony; pipety; pirometry;
plandeki ratownicze; planimetry; pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórko‑
wego; pliki muzyczne do ściągnięcia do tele‑
fonu komórkowego; plotery; płytki dla
układów scalonych; płytki z obwodami dru‑
kowanymi; płyty do akumulatorów elek‑
trycznych; płyty fonograficzne; pochyłomie‑
rze; pojemniczki na szkła kontaktowe;
pojemniki na płytki mikroskopowe; polary‑
metry; naczynia szklane stosowane do po‑
miarów; pompy strażackie; powłoki kabli
elektrycznych; powłoki do identyfikacji prze‑
wodów elektrycznych; poziomnice; poziom‑
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nice rtęciowe; półprzewodniki; prędkościo‑
mierze do pojazdów; probówki; procesory;
prostowniki; prostowniki prądu; przyrządy
i urządzenia do tworzenia prób materiało‑
wych; próżniomierze; pryzmaty; przeglądarki
jaj; przekaźniki elektryczne; przełączniki
elektryczne; przemienniki, inwertory; prze‑
nośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy;
przetwornice elektryczne; przewodniki elek‑
tryczne; przewody akustyczne; przewody
elektryczne; przewody magnetyczne; prze‑
zrocza; ramki do przezroczy fotograficznych;
przyciski do dzwonków; przyrządy do po‑
miarów geodezyjnych; przyrządy do reje‑
strowania odległości; przyrządy do wyzna‑
czania azymutu; przyrządy matematyczne;
przyrządy meteorologiczne; przyrządy niwe‑
lacyjne; przyrządy obserwacyjne; przyrządy
pomiarowe; przysłony fotograficzne; publi‑
kacje elektroniczne; pulpity rozdzielcze;
puszki przełącznikowe; radary; radio pagery;
ramiona gramofonowe; ramki cyfrowe do
zdjęć; rastry do fotograwiury; refraktometry;
refraktory; regulatory napięcia do pojazdów;
regulatory prędkości do gramofonów; regu‑
latory świateł scenicznych; rejestratory prze‑
bytej drogi dla pojazdów; reostaty; respirato‑
ry do filtrowania powietrza; retorty; rękawice
azbestowe do ochrony przed wypadkami;
rękawice dla nurków; rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi do ce‑
lów przemysłowych; rękawice do ochrony
przed wypadkami; rękaw lotniskowy do
wskazywania kierunku wiatru; różdżki dla
różdżkarzy; rurki kapilarne; rurki Pitota; rzut‑
niki do slajdów; sacharometry; satelity do ce‑
lów naukowych; sekstansy; sferometry; siar‑
kometry; siatki zabezpieczające przed
wypadkami; skanery; skarpetki podgrzewa‑
ne elektrycznie; przyrządy do mierzenia gru‑
bości skóry; skrzynki do przyłączy; skrzynki
na baterie; skrzynki rozdzielcze; słuchawki na
uszy; słuchawki telefoniczne; zestawy socze‑
wek; soczewki korekcyjne; soczewki optycz‑
ne; solomierze; sonary; maszyny i urządzenia
do sondowania; sondy do testowania ukła‑
dów scalonych; sondy próżniowe; sondy do
celów naukowo-badawczych; spektrografy;
spektroskopy; sprawdziany do pomiarów
gwintów; sprzęgacze; sprzęgacze akustycz‑
ne; sprzęt radiotelefoniczny; sprzęt radiotele‑
graficzny; stacje taśm magnetycznych dla
komputerów; statki pożarnicze; statywy do
aparatów fotograficznych; stereoskopy; sto‑
jaki do retort; stoliki miernicze; stroboskopy;
styki elektryczne; suszarki klisz; suwaki loga‑
rytmiczne; suwmiarki; sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna; sygnały mgłowe niewybu‑
chowe; symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów; syreny; szafki na głośniki; szafy
grające; szafy rozdzielcze; szalki Petriego;
szkła kontaktowe; szkła optyczne; szkło
optyczne; szkło pokryte powłoką przewo‑
dzącą elektryczność; sznureczki do okula‑
rów; szpule fotograficzne; szyldy mechanicz‑
ne; szyldy świecące; ściemniacze światła
elektryczne; śruby mikrometryczne do in‑
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strumentów optycznych; światła błyskowe;
tablice ogłoszeń elektroniczne; tablice połą‑
czeń; tablice rozdzielcze; tablice sterownicze;
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mecha‑
niczne; tace laboratoryjne; tachometry; tak‑
sometry; taktomierze; tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy‑
padkom drogowym; taśmy do czyszczenia
głowic; taśmy do rejestracji dźwięku; taśmy
wideo; telegrafy; telekopiarki; teleskopy; teo‑
dolity; termometry nie do celów medycz‑
nych; termostaty; termostaty do pojazdów;
totalizatory; transformatory elektryczne;
transformatory podnoszące napięcie; trans‑
latory elektroniczne kieszonkowe; transpon‑
dery; tranzystory; tratwy ratunkowe; triody
napięciowe; trójkąty ostrzegające o nie‑
sprawnym samochodzie; trójnogi do apara‑
tów fotograficznych; trzepaczki strażackie;
tuby do głośników; tuby głosowe; tuleje złą‑
czowe do kabli elektrycznych; tworniki; tycz‑
ki, łaty; tygle probiercze do kupelacji; układy
scalone; urynometry; urządzenia antyinterfe‑
rencyjne; urządzenia diagnostyczne nie do
celów medycznych; urządzenia do analizy
gazu; urządzenia do analizy żywności; urzą‑
dzenia do automatycznego kierowania do
pojazdów; urządzenia do cięcia filmów; urzą‑
dzenia do czyszczenia płyt fonograficznych;
urządzenia do destylacji do badań laborato‑
ryjnych; urządzenia do fakturowania; urzą‑
dzenia do fermentacji; urządzenia do fotoko‑
piowania; urządzenia do fototelegrafii;
urządzenia do głosowania; urządzenia do
katodowania używane przy zabezpieczaniu
przed korozją; urządzenia do kontroli i regu‑
lacji ciepła; urządzenia do kontroli stemplo‑
wania korespondencji pocztowej; urządze‑
nia do liczenia i sortowania pieniędzy;
urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych; urządzenia do nabłyszczania
odbitek fotograficznych; urządzenia do na‑
mierzania dźwięku; urządzenia do naucza‑
nia; urządzenia do nawigacji satelitarnej;
urządzenia do ochrony osobistej przed wy‑
padkami; urządzenia do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania; urządzenia do
oddychania pod wodą; urządzenia do pomia‑
rów precyzyjnych; urządzenia do pomiaru ci‑
śnienia; urządzenia do pomiaru prędkości;
urządzenia do powiększania; urządzenia do
przelewania, przepompowania tlenu; urzą‑
dzenia do przetwarzania danych; urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czaso‑
wych; urządzenia do rozmagnesowywania
taśm magnetycznych; urządzenia do rysowa‑
nia wykrojów krawieckich; urządzenia do ste‑
reoskopii; urządzenia do sterowania i kontroli
bojlerów; urządzenia do suszenia odbitek fo‑
tograficznych; urządzenia do sygnalizacji mor‑
skiej; urządzenia do ważenia; urządzenia do
wyważania; urządzenia do zapewnienia bez‑
pieczeństwa w ruchu kolejowym; urządzenia
do zdalnego sterowania; urządzenia elektro‑
dynamiczne do zdalnego sterowania; urzą‑
dzenia elektrodynamiczne do zdalnego stero‑
wania zwrotnicami kolejowymi; urządzenia
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elektryczne do zdalnego zapłonu; urządzenia
heliograficzne; urządzenia i instalacje do wy‑
twarzania promieni rentgenowskich nie do
celów medycznych; urządzenia i przyrządy do
ważenia; urządzenia i przyrządy do żeglugi
morskiej; urządzenia i przyrządy geodezyjne;
urządzenia i przyrządy optyczne; urządzenia
i sprzęt dla ratownictwa; urządzenia jonizujące
nie do powietrza i wody; urządzenia kadrujące
do przezroczy; urządzenia podpowiadające
dla prezenterów telewizyjnych; urządzenia
pomiarowe; urządzenia projekcyjne; urządze‑
nia radiologiczne do celów przemysłowych;
urządzenia telewizyjne; urządzenia wysokiej
częstotliwości; urządzenia zabezpieczające
przed promieniowaniem nie do celów me‑
dycznych; urządzenia zawierające wizjery
optyczne; wagi; wagi do listów; wagi laborato‑
ryjne; wagi pomostowe; walizeczki z przybo‑
rami do autopsji; wariometry; węże gaśnicze;
wideofony; wilgotnościomierze; wirówki labo‑
ratoryjne; wizjery do drzwi; woltomierze; wozy
strażackie; wskaźniki ciśnienia; wskaźniki ci‑
śnienia w zaworach; wskaźniki elektroniczne
emitujące światło; wskaźniki ilości; wskaźniki
poziomu wody; wskaźniki prędkości; wskaźni‑
ki strat elektrycznych; wskaźniki temperatury;
wyjścia bezpieczeństwa; wykrywacze jako de‑
tektory; wykrywacze dymu; wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w prze‑
myśle lub wojsku; wyłączniki samoczynne;
wyłączniki zdalnie sterowane; wyroby optycz‑
ne; wysokościomierze; wyzwalacze migawek;
wzorniki jako przyrządy pomiarowe; wzorniki
(sprawdziany); zaciski do nosa dla nurków
i pływaków; zaciski przewodów; zamki elek‑
tryczne; zatyczki do uszu do nurkowania; za‑
wory elektromagnetyczne; filmy do zdjęć
rentgenowskich naświetlonych; zdjęcia rent‑
genowskie inne niż do celów medycznych; ze‑
gary kontrolne; zelektryfikowane szyny do za‑
wieszania reflektorów punktowych; zespoły
nadawcze; złącza radarowe; złącza optyczne;
złącza do telefonów; złącza do przewodów
elektrycznych; złącza elektryczne; złączki; zna‑
ki drogowe świecące lub mechaniczne; znaki
nawigacyjne świetlne; zasilacze komputerowe
(klasa 09 w części).
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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.
163 280 12/2005 2017 06 19 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 03.06.2005 r. o udzieleniu
prawa na znak towarowy w części
dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej
			
prawidłowo powinno być: klaklasy‑
fikacja wiedeńska : 27.05.01
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163 285 12/2005 2017 06 19 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 03.06.2005 r. o udzieleniu
prawa na znak towarowy w części
dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej
			
prawidłowo powinno być: klaklasy‑
fikacja wiedeńska : 27.05.01
163 286 12/2005 2017 06 19 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 03.06.2005 r. o udzieleniu
prawa na znak towarowy w części
dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej
			
prawidłowo powinno być: klaklasy‑
fikacja wiedeńska : 27.05.01
163 287 12/2005 2017 06 19 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 03.06.2005 r. o udzieleniu
prawa na znak towarowy w części
dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej
			
prawidłowo powinno być: klaklasy‑
fikacja wiedeńska : 27.05.01
275 464 10/2015 2017 05 10 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 27 stycznia
2013 r. dotyczącej udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy Upraw‑
nionego:
			
powinno być: CENTRUM KSZTAŁCE‑
NIA OPTIMUS Mariusz Kieś,Rydułto‑
wy, Polska
287 183 01/2017 2017 03 13 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 213 września 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczą‑
cej nazwy podmiotu zgłaszającego
przedmiotowy znak:
			
prawidłowo powinno być: na rzecz :
SMARTLUNCH SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska.
287 853 03/2017 2017 03 09 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 25.10.2016 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej zastrzeżenia
kolorów
			
prawidłowo powinno być: zastrze‑
żenia: jasnoniebieski, ciemnonie‑
bieski, biały
287 910 03/2017 2017 06 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 11 października
2016 r. o udzieleniu prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy znaku:
			
prawidłowo powinno być: GREJ TEJ
288 354 03/2017 2017 06 28 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 08.11.2016 r. o udzieleniu pra‑
wa na znak towarowy w części doty‑
czącej wykazu towarów i usług:
			
prawidłowo powinno być: usługi
w zakresie obrotu hurtowego i de‑
talicznego paliwami stałymi, ciekły‑
mi, gazowymi
289 155 04/2017 2017 06 13 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 26.10.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy:
			
prawidłowo powinno być: zgłoszo‑
ny w dniu 27.11.2015
289 452 04/2017 2017 06 12 Na podstawie art.245 ust. 3 w związ‑
ku z art. 147 ust 1 ustawa z dnia 30
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czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017r., poz.
776) Urząd Patentowy Rp po rozpo‑
znaniu wniosku z dnia 14.12.2016r.
o ponowne rozpatrzenie sprawy za‑
kończonej decyzją z dnia 7.11.2016r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy uchyla zaskarżoną
decyzję w części dotyczącej nastę‑
pujących towarów zawartych w kla‑
sie, a mianowicie: produkty farma‑
ceutyczne i w tym zakresie umarza
postępowanie w sprawie

289 877 04/2017 2017 05 22 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 31.10.2016 r. doty‑
czącej udzielenia prawa ochronne‑
go na znak towarowy w wykazie
towarów i usług.
			
prawidłowo powinno być: 3 /…/
mydła /…/
289 989 04/2017 2017 06 14 Sprostowano decyzję z dnia
08.11.2016 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy pod‑
miotu zgłaszającego przedmiotowy
znak
			
prawidłowo powinno być: na
rzecz MATUSZEWICZ TADEUSZ,
MATUSZEWICZ ALINA ZAKŁAD
ALGRAF SPÓŁKA CYWILNA, Bisku‑
piec, Polska
290 082 05/2017 2017 07 24 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 8 listopada
2016 r. w sprawie udzielenia pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej wykazu towa‑
rów
			
prawidłowo powinno być w klasie
05: herbata lecznicza
290 604 05/2017 2017 06 23 Sprostowano decyzję z dnia
02.11.2016 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwiska zgła‑
szającego
			
prawidłowo powinno być: „BATU‑
RALP ANETA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE ALANI, WÓLKA KO‑
SOWSKA
290 797 05/2017 2017 06 14 Sprostowano oczywistą pomyłkę
w decyzji z dnia 16 listopada 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby uprawnionego
			
prawidłowo powinno być: PLAY 3
GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Warszawa, Polska
290 798 05/2017 2017 06 29 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 30.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w sekcji dotyczącej
nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: PLAY
3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
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290 799 05/2017 2017 06 29 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 30.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w sekcji dotyczącej
nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: PLAY
3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
291 259 05/2017 2017 06 27 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby uprawnionego
			
prawidłowo powinno być: na znak
towarowy słowny Lactovaginal. Ze‑
rwij z zakażeniem! zgłoszony w dniu
12-06-2015 pod numerem Z.443547
z pierwszeństwem od dnia na rzecz
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SU‑
ROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
przeznaczony do oznaczenia to‑
warów lub usług w wymienionych
w załączniku klasyfikacja nicejska:
3 5 35 41 klasyfikacja wiedeńska: za‑
strzeżenia:
291 459 06/2017 2017 06 26 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 24.11.2016 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na graficzny znak
towarowy w części dotyczącej za‑
strzeżeń decyzji
			
prawidłowo powinno być: zastrze‑
żenia: niebieski
291586 06/2017 2017 06 14 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 29.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
zastrzeżenia kolorów
			
prawidłowo powinno być: zastrze‑
żenia: zielony, czarny
292 076 06/2017 2017 07 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: na rzecz
TORREFACÇÃO CAMELO, LDA
292 077 06/2017 2017 07 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: na rzecz
TORREFACÇÃO CAMELO, LDA
292 253 06/2017 2017 08 02 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: CEDC
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska.
292 254 06/2017 2017 08 02 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
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nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: CEDC
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska.
292 255 06/2017 2017 08 02 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: CEDC
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska.
292 257 06/2017 2017 08 02 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: CEDC
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono literą
K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź
cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy
graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE),
określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego,
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
354838
Genaminox
1
Global Amines Company Pte. Ltd., 56 Neil Road Singapore 088830 (SG)
2016 10 25
2017 03 13
2017 02 23
401208
NELF
1, 2, 3, 8, 16, 17, 19
Nelf Lakfabrieken B.V., Nieuweweg 5 NL-9073 GN MARRUM (NL)
2017 02 09
2017 04 03
2017 03 16
401922
METOXIT
1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21
METOXIT AG, CH-8240 THAYNGEN (CH)
2016 09 28
2017 03 27
2017 03 09
449732
Genagen
1
Global Amines Company Pte. Ltd., 56 Neil Road Singapore 088830 (SG)
2016 10 25
2017 03 13
2017 02 23
619163
LE PALAIS DES SAVEURS
CFE: 09.07.19, 24.01.05, 26.11.01, 27.05.01
29, 30, 31
LE PALAIS DES SAVEURS, Parc d’activité de Tronquières, 14 avenue
du Garric F-15000 AURILLAC (FR)
2015 05 27
2017 06 12
2017 05 25
658439
DURO-FLEX
7
Peter Hoessl, Alberndorfer Straße 3 A-4210 Gallneukirchen (AT)
2016 10 14
2017 03 13
2017 02 23
720853
UEFA EUROPEAN UNDER-21 CHAMPIONSHIP
		
9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 42
Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de
Genève 46 CH-1260 Nyon (CH)
2017 03 07
2017 04 10
2017 03 23

4709

770914
International SOS
CFE: 26.11.03, 27.05.01
35, 39, 42
BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V., JOHN M. KEYNESPLEIN 3, SAY
BUILDING NL-1066 EP AMSTERDAM (NL)
2012 05 25
2012 08 27
2012 07 05
943467
TT 380
10
LABORATOIRE CCD, 48, RUE DES PETITES ECURIES F-75010 PARIS (FR)
2014 07 30
2014 12 22
2014 11 13
973198
ALUTILE
CFE: 27.05.17
6
JIANGXI HONGTAI INDUSTRY GROUP CO., LTD., No.116, 6th Gaoxin
Rd., Nanchang High-Tech Industry Development Zone Nanchang,
Jiangxi (CN)
2016 12 26
2017 04 10
2017 03 23
1013151
SALAD &. CO SALADES ET PLANCHA
CFE: 24.17.25, 25.01.15, 25.05.02, 26.04.02, 29.01.13 29, 30, 31, 32, 33, 43
SALAD&CO, Immeuble Péricentre-Rue Van Gogh F-59650
VILLENEUVE D’ASCQ (FR)
2017 02 14
2017 03 20
2017 03 02
1035645
PROFERTIL
5, 29, 30
Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64 FL-9487 Gamprin-Bendern (LI)
2017 01 20
2017 04 03
2017 03 16
1067290
Kinder ice cream
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2011 02 04
2011 04 26
2012 01 12
1073654
Nexo
18, 25
POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GMBH, POLOSTRASSE 1
41363 JÜCHEN (DE)
2011 03 10
2011 06 20
2011 05 05
1095355
DELFI
2
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu Alfa-Grupa,
vul. Kirova, 6 Sumy 40030 (UA)
2016 08 31
2016 12 05
2016 11 17
1133431
ROMAGNOLI
33
CANTINE ROMAGNOLI VILLO’ SOCIETA’ AGRICOLA SRL,
Via Genova, 20 Frazione Villo’ I-29020 VIGOLZONE (Piacenza) (IT)
2017 02 10
2017 03 20
2017 03 02
1146444
KINDER CHOCO CEREALS
30
SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves L-2632 Findel (LU)
2017 02 27
2017 04 03
2017 03 16
1157975
BIMBO
CFE: 03.01.14, 03.01.25, 09.07.19, 25.01.06, 29.01.13
29, 30
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., PROL. PASEO DE LA REFORMA #1000
01210 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE (MX)
2013 02 19
2013 06 24
2013 05 09
1206967
FUMED
5
ZENTIVA GROUP, A.S., U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA
10-DOLNÍ MĚCHOLUPY (CZ)
2014 01 13
2014 08 04
2014 06 26
1207267
MOBIMAX
5, 29, 30, 31, 32
DRH LICENSING & MANAGING AG, SEEFELDSTRASSE 25 CH-8008
ZÜRICH (CH)
2014 02 12
2014 08 18
2014 07 03
1210119
TEXET
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 38
Korolkov Aleksandr Michailovich, Lensoveta Str., Bldg. 10 Appart.
71 RU-196135 St.Pétersburg (RU)
2014 04 25
2014 09 01
2014 07 24
1216075
SUNTECH BE UNLIMITED
CFE: 26.04.16, 27.05.10

9
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WUXI SUNTECH POWER CO., LTD., 9 XINHUA ROAD, NEW DISTRICT,
WUXI 214028 JIANGSU PROVINCE (CN)
2014 03 25
2014 10 27
2014 09 18
1219010
Das Fest
CFE: 05.05.20, 27.05.03, 29.01.14
29, 30, 31, 32, 33
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1 74172 Neckarsulm (DE)
2014 05 19
2014 11 24
2014 10 16
1225674
GIORGIO
9
SDI NEWCO NO.6 LIMITED, UNIT A BROOK PARK EAST
SHIREBROOK, NG20 8RY (GB)
2013 12 20
2015 01 19
2014 12 04
1235248
GILBERT
5
FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de Gaulle F-14200
HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR)
2016 12 22
2017 03 27
2017 03 09
1245980
RASAL
1, 31
RALINGER SALZ HANDELS-GMBH, EUROPA-ALLEE 8 54343
FOEHREN (DE)
2015 02 14
2015 06 22
2015 05 07
1246036
RUDOLF CARACCIOLA
14
RICHEMONT INTERNATIONAL SA, ROUTE DES BICHES 10 CH-1752
VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
2015 02 24
2015 06 22
2015 05 14
1246366
DISTIL. N°9
CFE: 19.07.10, 27.07.11
33
VANHECKE Peter, Bogdana Kmmeinitskogo Street 80 App. 14 Kiev
01030 (UA)
2017 02 23
2017 04 03
2017 03 16
1264629
Nwf frekans
CFE: 27.05.10
35
UGUR UAR, Merkez Mah. Ziya Gökalp Cad. No:9/A Güngören
Istanbul (TR)
2015 01 19
2015 10 26
2015 09 17
1264726
GIFF
CFE: 26.05.01, 29.01.13
6, 35
TradeSky s.r.o., Kosicka 52/a SK-821 08 Bratislava-Ruzinov (SK)
2015 06 02
2015 10 26
2015 09 17
1264823
NOVAIR
NOVAIR, 6 rue Paul Langevin F-93270 SEVRAN (FR)
2015 04 01
2015 10 26

10
2015 09 17

1268108
AIRMETIC
17, 19
RECTOR LESAGE, 16 rue de Hirtzbach F-68200 MULHOUSE (FR)
2015 08 05
2015 11 23
2015 10 15
1268842
HOMEDAY
CFE: 07.01.08, 26.01.03, 27.05.01
Homeday GmbH, Im Mediapark 5 50670 Köln (DE)
2015 07 17
2015 11 23

36, 42
2015 10 15

1270587
LARMES DE FANTÔME
3
LABORATOIRE GARANCIA, 7 rue de l’Yvette F-75016 PARIS (FR)
2015 05 20
2015 12 07
2015 10 29
1270665
SIM monitoring
CFE: 02.09.14, 26.04.24, 27.05.10
42
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „Al. Vi. Teknologiia”,
prosp. Povitroflotskyi, 94 A. Kyiv 03151 (UA)
2015 07 16
2015 12 07
2015 10 29
1270865
bistech
CFE: 15.09.01, 27.05.01, 29.01.12
36
BORSA ISTANBUL ANONIM SIRKETI,, Resitpasa Mahallesi, Tuncay
Artun Caddesi, Emirgan Sarıyer TR-34467 İSTANBUL (TR)
2014 11 28
2015 12 07
2015 10 29
1275729
Fresh it Up!
CFE: 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01

3
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Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2016 12 07
2017 03 13
2017 02 23
1280139
CARELIFE
38
TELEVES, S.A., Rúa Benéfica de Conxo, 17 E-15706 SANTIAGO
DE COMPOSTELA (A CORUÑA) (ES)
2015 09 11
2016 02 01
2015 12 24
1283091
IAICON
CFE: 27.05.01
2, 16, 35
Zhuhai Aicon Image Co., Ltd., Room 516, Block A, Leaguar
Building, Tsinghua Science Park, No. 101 College Road Tangjiawan,
Zhuhai (CN)
2015 11 27
2016 02 15
2016 01 07
1288399
LOEWE
CFE: 03.01.01, 27.05.01
7, 8, 11, 21
Bean Industries Limited, 5 Pullman Court, Great Western Road
Gloucester GL1 3ND (GB)
2016 12 08
2017 03 27
2017 03 09
1291344
RADLBERGER ORANGE
CFE: 01.15.14, 05.07.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
30, 33
Traisentaler Getränke Gesellschaft m.b.H., Tiroler Straße 20 A-3105
St. Pölten-Unterradlberg (AT)
2015 11 16
2016 04 25
2016 03 10
1291655
Hello!Energy
CFE: 24.17.04, 27.05.01
29, 30, 32
Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3 23556 Lübeck (DE)
2016 06 28
2017 04 03
2017 03 16
1292849
Genuss Plus
CFE: 04.02.02, 05.03.13, 26.01.16, 26.04.04, 27.05.24 1, 5, 29, 30, 31,
32, 33
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel (DE)
2017 02 07
2017 03 13
2017 02 23
1293438
MONEYPENNY
35
Sandra Wesenberg, Quellental 66a 22609 Hamburg (DE)
2015 12 18
2016 05 09
2016 03 24
1297179
akualys
CFE: 01.15.21, 27.05.01, 29.01.12
11, 22, 35
AK-KIM KIMYA A SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Visnezade
Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:82 Maçka Besiktas Istanbul (TR)
2016 02 01
2016 06 20
2016 05 12
1299074
ROLLTON
CFE: 25.03, 29.01
29, 30
Sunecho Limited, 3 Themistokli Dervi Street, Julia House, Nicosia
CY-1066 (CY)
2016 02 03
2016 07 18
2016 06 09
1299238
HC
CFE: 27.05
18
Fujian Haichuan Plastics Co., Ltd., (Sanyuan village Xianyang
Town Pucheng County), No. 9#, Synthetic Leather Industrial Park,
Ronghuashan Industrial Zone, Pucheng County, Nanping City
353400 Fujian Province (CN)
2016 03 30
2016 07 18
2016 06 09
1300601
MILDIVAN
5
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 23
40764 Langenfeld (DE)
2016 03 08
2016 08 16
2016 06 30
1300602
XUVARI
5
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764
Langenfeld (Rheinland) (DE)
2016 03 08
2016 08 16
2016 06 30
1300622
RAZER
CFE: 27.05
9, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 42, 45
Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee Lane, #07-05
Singapore 469029 (SG)
2015 12 30
2016 08 16
2016 06 30
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CHROMOS-SVJETLOST ULTRA
35
CHROMOS SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13 HR-35257 Lužani (HR)
2016 04 01
2016 08 16
2016 07 07
1301657
MILNAneurax
5
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 23 40764
Langenfeld (Rheinland) (DE)
2016 03 29
2016 08 16
2016 07 07
1301682
XLV
CFE: 03.07, 26.01, 27.05
12
SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12(Chilgoe-dong),
Dongsak-ro, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do (KR)
2016 03 22
2016 08 16
2016 07 07
1304870
Viteo
5, 10
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 02 19
2016 09 26
2016 08 11
1308443
OMNI BIOTIC
3, 5, 45
Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Foschungs-und
Vertriebs GmbH, Schmiedlstraße 8a A-8042 Graz (AT)
2016 11 02
2017 04 10
2017 03 23
1314763
TOYBOX
CFE: 02.05.01, 27.05.17, 29.01.15
28, 30
TOYBOX GIDA PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Örtaköy Merkez Mahallesi, Ilter Bulvari Harput Is Merkezi No: 15/A
Silivri-ISTANBUL (TR)
2016 11 16
2017 04 10
2017 03 23
1315506
INKI
33
Private Joint Stock Company „ALEF-VINAL”, Sobinova street,
1 Dnipropetrovsk 49000 (UA)
2016 07 18
2016 11 21
2016 10 27
1315592
AMLAMP
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
1315596
ADUTRYD
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
1315955
YTO
CFE: 04.05.03, 27.05.19, 29.01.13
39
YUANTONG EXPRESS CO, LTD, No.18, Lane 3029, Huaxu Road,
Huaxin Town, Qingpu District Shanghai (CN)
2016 12 22
2017 04 03
2017 03 16
1318575
PRIM’FRAIS
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 09 08
2016 12 05
2016 11 10
1318610
CAPITAINE COOK CONSERVERIE BRETONNE DEPU‑
IS 1877
CFE: 02.01.01, 25.01.19, 25.05.25, 29.01.13
29, 31
ITM ENTREPRISES, 24, rue Auguste-Chabrières F-75015 PARIS (FR)
2016 07 08
2016 12 05
2016 11 17
1318720
AIRTAX
9, 35
PricewaterhouseCoopers Nominees (N.S.W.) Pty Ltd, Freshwater
Place, 2 Southbank Bvd SOUTHBANK VIC 3006 (AU)
2016 05 05
2016 12 05
2016 11 17
1318770
SANYANG
CFE: 26.01.03, 26.11.03, 28.03.00
24
SANYANG TEXTILE CO., LTD., No.58 Yongshen Road, Lijin County,
Dongying Shandong Province (CN)
2016 04 22
2016 12 05
2016 11 17

4711

1318781
SANYANG
CFE: 26.01.03, 26.11.21, 28.03.00
23
SANYANG TEXTILE CO., LTD., No.58 Yongshen Road, Lijin County,
Dongying Shandong Province (CN)
2016 06 08
2016 12 05
2016 11 17
1318796
LIFTSTAR
CFE: 27.05.01
12
NINGBO LIFTSTAR MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO.,LTD.,
Xicheng Village, Zhanqi Town, Yinzhou District, Ningbo City
Zhejiang Province (CN)
2016 06 14
2016 12 05
2016 11 17
1320422
Edition Baum
33
WIV Wein International AG, Burg Layen 1 55452 Burg Layen OT
von Rümmelsheim (DE)
2016 09 02
2016 12 19
2016 11 24
1320453
NEW RICH
CFE: 03.11.10, 29.01.13
25
YILDIRAY KILIÇLI, Merkez Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:
15/A Güngören İstanbul (TR)
2016 04 18
2016 12 19
2016 11 24
1320617
Cention N
5
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 06 29
2016 12 19
2016 11 24
1320640
UOMO COLLEZIONI
CFE: 27.05.22
14, 18, 25, 35, 40, 42, 45
CRONMAR OVERSEAS LIMITED, Neas Egkomis 33, NBC Office 105
Egkomi CY-2409 Nycosia (CY)
2016 06 30
2016 12 19
2016 11 24
1320652
Cervená Karkulka
CFE: 27.05.01
30, 32, 33
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg (DE)
2016 07 05
2016 12 19
2016 11 24
1320657
ALUFLAM
6, 19, 37
Aluflam A/S, Langebjergvænget 13 DK-4000 Roskilde (DK)
2016 07 15
2016 12 19
2016 11 24
1320690
ROVIVZEL
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1320691
CIMLATRI
5
Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 07901 (US)
2016 08 23
2016 12 19
2016 11 24
1322233
Capella
30, 32
Capella Flavors, Inc., 6155 Corte Del Cedro Carlsbad CA 92011 (US)
2017 02 03
2017 03 13
2017 02 23
1323084
TICURO Reply
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9, 10, 38, 42
REPLY S.P.A., Corso Francia, 110 TORINO (IT)
2016 07 17
2017 01 02
2016 12 08
1323205
Vitamor
32, 33
WIV Wein International AG, Burg Layen 1 55452 Burg Layen OT
von Rümmelsheim (DE)
2016 10 21
2017 01 02
2016 12 15
1323488
Akticutan
3, 5
DERMAPHARM AG, Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2016 10 26
2017 01 02
2016 12 15
1323489
Aktinicutan
3, 5
DERMAPHARM AG, Luise-Ullrich-Straße 6 82031 Grünwald (DE)
2016 10 26
2017 01 02
2016 12 15
1331690
CFE: 05.05.16, 26.01.03, 28.03.00
20
Huian County Zhangban Shengfeng woodcarving Arts &Crafts
Plant, Shangtang Qianyin Village, Zhangban Town, Huian County,
Quanzhou City 362123 Fujian Province (CN)
2016 05 16
2017 03 06
2017 02 16
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1331716
Esska
35
ESSKA de GmbH, Borstelmannweg 175 20537 Hamburg (DE)
2016 11 30
2017 03 13
2017 02 23

Nexus Automotive International SA, Chemin du Château-Bloch 11
CH-1219 Le Lignon (CH)
2016 09 26
2017 03 20
2017 03 02

1331772
summer mint
3, 4, 5
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Straße 16 76185
Karlsruhe (DE)
2016 08 24
2017 03 13
2017 02 23

1333061
NID
9, 38, 42
NagraID S.A., Le Crêt-du-Locle 10 CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH)
2016 10 11
2017 03 20
2017 03 02

1331826
Onita dé Mas
CFE: 27.05.01
25
LIU LEYU, No. 132 Chao Hu Zhong Road, Shangpai Town, Feixi
County, Hefei City 231299 Anhui Province (CN)
2016 11 14
2017 03 13
2017 02 23
1331867
slipstop
CFE: 27.05.01, 29.01.15
25
GEM MODA AKSESUAR TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Levent Tekfen Tower, Büyükdere Cad. K:8 N:209, Şişli
İstanbul (TR)
2016 10 21
2017 03 13
2017 02 23
1331868
1st PLAYER
CFE: 27.05.01, 27.07.01
9, 28
HELLY TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO., LTD., No. 3 Daxingqiao
Rd, Changshapu Village, Zhongluotan Town, Baiyun District
Guangzhou (CN)
2016 11 21
2017 03 13
2017 02 23
1331963
CFE: 02.01.16, 26.01.14
9, 28, 41, 43
JUMPING INTELLECTUAL PROPERTY, s.r.o., Petrská 1168/29 CZ-110
00 Praha 1 (CZ)
2016 09 26
2017 03 13
2017 02 23
1331979
GREATWALL CIGAR
CFE: 05.03.16, 07.01.01, 07.05.02, 28.03.00
34
China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd., No. 2 Longquan
Section, Chenglong Avenue, National Chengdu Economy
and Technology Development Area, Longquanyi District,
Chengdu City, Sichuan Province (CN)
2016 09 27
2017 03 13
2017 02 23
1332535
WCG WORLD CYBER GAMES
CFE: 26.04.12, 26.11.12, 29.01.15
9, 16, 25, 38, 41
WCG, Inc., (Sampyeong-dong, Mtek IT Tower) 1st Floor, 344,
Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do (KR)
2016 11 17
2017 03 13
2017 02 23
1332794
KEMAS texLOG
6, 9, 37, 42
KEMAS Gesellschaft für Elektronik, Elektromechanik, Mechanik und
Systeme GmbH, Wüstenbrander Straße 9 09353 Oberlungwitz (DE)
2016 12 05
2017 03 13
2017 02 23
1332824
Biodent
CFE: 28.19.00
30
Master Foodeh Co., No. 29, Second Alley, Pakistan st., Beheshti
Ave. Tehran (IR)
2016 05 18
2017 03 13
2017 02 23
1332903
Bebeplus
CFE: 27.05.01
25, 35
MUSTAFA AVCIKAŞI with ERDAL BETİK, A. Nafiz Gürman Mah. Fatih
Cad. Gülsever Sk. Emek Çarşı No:12/15, Merter İstanbul (TR)
2016 10 14
2017 03 20
2017 03 02
1332966
PERAMOS
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 12 14
2017 03 20
2017 03 02
1332967
ROSAMERA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 12 14
2017 03 20
2017 03 02
1333059
N! Academy NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL
CFE: 24.17.04, 26.11.22, 27.05.10, 29.01.12
9, 16, 41

1333191
dts
CFE: 24.15.03, 26.11.21, 27.05.22, 29.01.15
35, 39
DELTA TRANSPORTNI SISTEM-D.T.S. DOO Beograd, Žorža
Klemansoa 37 11000 Beograd (RS)
2016 12 12
2017 03 20
2017 03 02
1333239
TIANLI
CFE: 26.01.18, 27.05.02
12
TIANJIN UNITED TIRE & RUBBER INTERNATIONAL CO., LTD., No. 50
Dong Jiang Road, He Xi District Tianjin (CN)
2016 11 14
2017 03 20
2017 03 02
1333303
NUAGE DE BEAUTÉ MY LIFESTYLE. MY BEAUTY
CFE: 27.05.01
3
RF Cosmetici Srl, V. Santi, 2 I-40055 Castenaso Bologna (IT)
2016 08 05
2017 03 20
2017 03 02
1333308
Studio 20
CFE: 16.03.19, 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
35, 38, 41, 42
LIVE PRO SERVICES S.R.L, Str. Orhideelor Nr. 7, Cartierul Paradisul
Verde, Sat Ostratu 077065 Com. Corbeanca, Jud. Ilfov (RO)
2016 09 13
2017 03 20
2017 03 02
1333315
Citidis
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444 CZ-140 53 Praha 4 (CZ)
2016 09 08
2017 03 20

4, 35, 39, 40
2017 03 02

1333329
GOLD CARE
CFE: 03.02.01, 26.04.15, 29.01.13
2, 3, 21
GOLD KİMYA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM SIRKETİ,
Merkez Mahallesi Kavak Sok. No: 11/18-19 Yenibosna Bahçelievler
Istanbul (TR)
2016 09 30
2017 03 20
2017 03 02
1333330
Shutterstock Editor
42
Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor New York NY 10118 (US)
2016 10 14
2017 03 20
2017 03 02
1333347
LINGKEN
CFE: 26.03.23, 26.11.02
12
Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd., Shangshao Industrial
District, Lixin Road, Xintang Town, Zengcheng City 511340
Guangdong Province (CN)
2016 10 25
2017 03 20
2017 03 02
1333387
DILAX Citisense
9
DILAX Intelcom GmbH, Alt-Moabit 96b 10559 Berlin (DE)
2016 11 11
2017 03 20
2017 03 02
1333391
AGG
CFE: 15.01.13, 26.03.04
9, 25, 28
Baijia (Fujian) Underwear Co., Ltd., Shifeng Industrial Zone,
Shenhu Town, Jinjiang City Fujian Province (CN)
2016 11 21
2017 03 20
2017 03 02
1333431
DREAMWOOD
28, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Alfa Alliance”,
build. 1, 2nd floor, rooms 206-208, 53, Vavilova str. RU-117312
Moscow (RU)
2016 04 22
2017 03 20
2017 03 02
1333433
Freshly
CFE: 05.07.22, 29.01.14
16, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStraße 1 40235 Düsseldorf (DE)
2016 04 29
2017 03 20
2017 03 02
1333476
KAEL
CFE: 25.03.01, 26.01.03, 26.03.04, 29.01.13

9
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S LAB
CFE: 26.04.06, 27.05.01
9, 18, 25, 28, 35, 41
SALOMON SAS, société anonyme par actions simplifiée, Les
Croiselets, F-74370 METZ-TESSY (FR)
2016 10 28
2017 03 27
2017 03 09

Eastern Company S.A.E, 450, Ahram Street Giza (EG)
2016 12 16
2017 03 27
2017 03 09
1334052
CFE: 03.04.18, 21.03.01
33
EGGERS & FRANKE Holding GmbH, Speicher 1, Konsul-SmidtStraße 8 J 28217 Bremen (DE)
2016 12 01
2017 03 27
2017 03 09
1334065
ROXIPER
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 12 27
2017 03 27
2017 03 09
1334067
PEMIROS
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 12 27
2017 03 27
2017 03 09
1334156
Bonavi
CFE: 02.09.01, 27.05.02
5, 30
Novak Oleksii Mykolaiovych, prosp. Shevchenka, 8 A, Kv.37 Odessa
65058 (UA)
2016 12 05
2017 03 27
2017 03 09
1334166
NikoMag
CFE: 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
1, 19
Zakrytoe Aktsionernoe obshchestvo «NikoMag», 40-letiya VLKSM
ul, 57 RU-400097 Volgograd (RU)
2016 10 10
2017 03 27
2017 03 09
1334171
Brise plus
CFE: 27.01.01
10, 12
GBI & CLC OÜ, Katusepapi 6, Tallinn EE-11412 Harju County (EE)
2016 11 02
2017 03 27
2017 03 09
1334237
Spruzzo
33
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”, Smilianske shose, 8-i
kilometer, bud. 2, s. Stepanky Cherkaskyi raion Cherkaska oblast
19632 (UA)
2016 12 14
2017 03 27
2017 03 09
1334324
wellead
10
WELL LEAD MEDICAL CO., LTD., C-4, Jinhu Industrial Estate,
Hualong, Panyu, Guangzhou Guangdong (CN)
2016 11 21
2017 03 27
2017 03 09
1334385
EUROBIMBI
CFE: 01.05.01, 27.05.08, 29.01.15
12, 24, 35
TAIZHOU ANTEBAO SHOES CO., LTD., No.888, Zechu Road, Zeguo
Town, Wenling City 317523 Zhejiang Province (CN)
2016 11 14
2017 03 27
2017 03 09
1334400
M. Sobre
CFE: 27.05.13
16, 21
Orlovska Marharyta Viacheslavivna, vul. Palubna, 9/4, kv.76, smt.
Tairove Odessa 65103 (UA)
2016 06 23
2017 03 27
2017 03 09
1334419
QIAODAN
25
Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, Chendai,
Jinjiang Fujian (CN)
2016 08 29
2017 03 27
2017 03 09
1334426
COLORS
CFE: 26.04.03, 27.05.01
11
HUACAI (SHENZHEN) OPTO-ELECTRONICS CO., LTD, (No. 1 Floor 5)
No. 10-5, Minsheng 1st Rd, Liaokeng, Baoyuan community, Shiyan
Street, Bao’an Dist. Shenzhen, Guangdong (CN)
2016 11 14
2017 03 27
2017 03 09
1334446
Q10 plus C ENERGY
CFE: 25.07.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
3
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg (DE)
2016 12 06
2017 03 27
2017 03 09

1334035
TABA EC
CFE: 05.05.20, 25.07.20, 26.04.02, 28.01.00, 29.01.14

1334477
haday
CFE: 01.15.09, 07.01.24

KAEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ, Atatürk Mahallesi 78.Sok. No:10 Büyükalan Mevkii Ulucak
Köyü Kemalpaşa İZMİR (TR)
2016 08 04
2017 03 27
2017 03 09
1333524
geoperf outstanding properties
CFE: 27.05.01, 29.01.14
1, 2, 6, 40, 42
NOF METAL COATINGS EUROPE, 120 rue Galilée F-60100 CREIL (FR)
2016 10 13
2017 03 27
2017 03 09
1333593
CASA MUSICA THERE’S NOTHING IN THE WAY
CFE: 26.01.18, 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12
33, 41, 43
Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5 FL-9490 Vaduz (LI)
2016 11 14
2017 03 27
2017 03 09
1333624
TIRELOG
9
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
Société en Commandite par Actions, 12 Cours Sablon F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR)
2016 11 15
2017 03 27
2017 03 09
1333645
LYTT LABS
CFE: 26.11.25, 27.05.22
14
PHAT BROTHERS PTE LTD, 205 Henderson Road, #02-02B
Henderson Industrial Park Singapore 159549 (SG)
2016 12 07
2017 03 27
2017 03 09
1333653
1960 la Rhea
CFE: 24.01.05, 27.05.24, 29.01.13
7, 9, 11, 29, 30, 32
RHEA VENDORS GROUP S.P.A., Via Valleggio, 2/bis COMO (IT)
2016 06 29
2017 03 27
2017 03 09
1333668
FILOMURO
6, 19, 20
MITO S.R.L., Vial del Lavoro, 1 I-61010 TAVULLIA (PU) (IT)
2016 10 06
2017 03 27
2017 03 09
1333716
L’ATELIER
CFE: 02.09.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42
ATELIER SERVICES, 1 boulevard Haussmann F-75009 PARIS (FR)
2016 07 07
2017 03 27
2017 03 09
1333749
CFE: 28.03.00
25
Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, Chendai,
Jinjiang Fujian (CN)
2016 08 29
2017 03 27
2017 03 09
1333881
AKTIDERM
3, 5, 44
LABORATORI ZAUBER SRL, Via Rosso Medardo, 15 I-20159 MILANO (IT)
2016 07 07
2017 03 27
2017 03 09
1333945
Sweet Berry
CFE: 03.13.01, 27.05.02, 29.01.13
25, 35
Klarida Group Inc., Suite 1, Second floor, Sound & Vision House,
Francis Rachel Str., Victoria Mahe (SC)
2016 09 23
2017 03 27
2017 03 09
1333947
Shelinks
CFE: 27.05.01
9, 14
Digilink Technology Co., Ltd, East side of room 101, Building B3,
Hezhou hengfeng industry area, Xixiang Street, Baoan District,
Shenzhen Guangdong Province (CN)
2016 09 04
2017 03 27
2017 03 09
1333949
ECOVODKA
CFE: 24.05.01, 24.15.01, 28.05.00
33
Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu „Asia Su
Kompaniyasy”, ul. Kunaeva, 130/31, 050010 Almaty (KZ)
2016 10 20
2017 03 27
2017 03 09

34

29, 30, 33
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Foshan Hai Tian Flavoring & Food Company Limited, No. 16, Wen
Sha Road, Foshan City Guangdong Province (CN)
2016 04 29
2017 03 27
2017 03 09
1334487
Max original leather
CFE: 27.05.10
3, 18, 25, 35, 39
MAX s. r. o., Malé námestie 18 SK-901 01 Malacky (SK)
2016 10 10
2017 03 27
2017 03 09
1334510
BC BLUECODE
CFE: 27.01.01, 27.05.22, 29.01.04
25
Preduzece za proizvodnju, trgovinu i usluge „DENIS” D.O.O., Save
Kovacevica bb 36300 Novi Pazar (RS)
2016 12 01
2017 04 03
2017 03 16
1334530
Olam
CFE: 05.03.15, 26.07.04, 27.05.01
1, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 44
OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Temasek Boulevard, #11-02
Suntec Tower Two Singapore 038989 (SG)
2016 08 24
2017 04 03
2017 03 16
1334597
Vive soy
CFE: 01.03.09, 05.03.11, 27.03.01, 27.05.03, 29.01.14
29, 32
CALIDAD PASCUAL, S.A.U., Carretera de Aranda, s/n E-09400
Aranda de Duero (Burgos) (ES)
2016 10 10
2017 04 03
2017 03 16
1334622
Vecchio Amaro del Capo LIQUORE D’ERBE DI
CALABRIA
CFE: 05.11.01, 06.03.02, 20.05.01, 25.01.15, 25.05.03
33
DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L., Via Matteotti, 11 I-89844 LIMBADI
(Vibo Valentia) (IT)
2016 09 15
2017 04 03
2017 03 16
1334639
CASHCA
CFE: 26.04.18, 27.05.03, 29.01.13
24
PERTEKS IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, 15 Mayis Mahallesi
559/1 Sokak No:10/5 Pamukkale Denizli (TR)
2016 12 16
2017 04 03
2017 03 16
1334663
DIGITRONIC
CFE: 25.05.01, 26.04.07, 27.05.10
9
Digitronic, Limited Liability Company, B. Serpukhovskaya st., 44-19
RU-115093 Moscow (RU)
2016 10 06
2017 04 03
2017 03 16
1334675
YAY
33
Baarsma Wine Group Holding B.V., Zwaardklamp 14 NL-1271 GK
Huizen (NL)
2016 10 31
2017 04 03
2017 03 16
1334713
EgiAs
7
OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 4420005 (JP)
2016 04 18
2017 04 03
2017 03 16
1334780
FORTUNE SPELLS
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4, „Vranya‑Lozen
‑Triugulnika” BG‑1151 Sofia (BG)
2016 09 14
2017 04 03
2017 03 16
1334889
AREV
9, 11, 12
AREV Lighting GmbH, Tannenweg 10 53757 Sankt Augustin (DE)
2016 12 20
2017 04 03
2017 03 16
1334897
CFE: 26.07.04, 29.01.12 1, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 44
OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Temasek Boulevard, #11-02
Suntec Tower Two Singapore 038989 (SG)
2016 06 24
2017 04 03
2017 03 16
1334981
CFE: 26.04.18

arvohaler
5, 10

Nr 12/2017

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İstinye
Mahallesi, Balabandere Caddesi No:14 TR-34460 SARIYER/
İSTANBUL (TR)
2016 11 28
2017 04 03
2017 03 16
1335005
GRIMONT-Wines from Wild Earth
32, 33
WIV Wein International AG, Burg Layen 1 55452 Rümmelsheim (DE)
2017 01 09
2017 04 03
2017 03 16
1335014
Aurobion
1, 7
Eino Elias Hakalehto, Kasarmikatu 12 C FI-70110 Kuopio (FI)
2016 05 12
2017 04 03
2017 03 16
1335049
MARSIANKA
30
AMARA DEVELOPMENT S.A., 142/144, rue Albert Unden L-2652
Luxembourg (LU)
2016 10 13
2017 04 03
2017 03 16
1335128
IMB
CFE: 27.05.01
7
XIANG TAI SEWING MACHINE CO.,LTD., 5 No.79-15, Huaide Road
(south), Zhonglou District, Changzhou Jiangsu (CN)
2016 11 14
2017 04 03
2017 03 16
1335148
SMALL COPPER HORSE
33
Trading house «Synergy Market», LLC, Proletarskaya street, 40A,
Zvenigorod city RU-143180 Moscow region (RU)
2016 12 26
2017 04 03
2017 03 16
1335233
SUNSTAR
7
Sunstar Co., Ltd., 2, 151 BONGSU-DAERO, (GAJWA-DONG 22845),
SEO-GU INCHEON (KR)
2016 11 23
2017 04 03
2017 03 16
1335246
Ölea
CFE: 27.05.01
3, 5
COTTON CLUB INVESTMENT LLC, 1 st Lipovy per., vl. 4, d.
Sobolikha RU-143985 g. Balashiha, Moscow obl. (RU)
2016 07 20
2017 04 03
2017 03 16
1335302
MALVA HAIR COLOR
CFE: 05.05.20, 27.05.08
3
Diachuk Serhii Ivanovych, vul. Ozerna, 10, s. Ivankovychi,
Vasylkivskyi raion Kyivska obl. 08632 (UA)
2016 11 22
2017 04 03
2017 03 16
1335337
LOVELY CHOCO
30, 31
SEVENDAY CEREALES INTERNATIONAL, SASU, ZONE INDUSTRIELLE,
RUE DE L’OBERWALD F-68360 SOULTZ HAUT RHIN (FR)
2016 11 21
2017 04 03
2017 03 16
1335392
Mondial
CFE: 01.05.01, 26.04.02, 27.05.24, 28.01.00, 29.01.15
Eastern Company S.A.E, 450, Ahram Street Giza (EG)
2016 12 16
2017 04 10

34
2017 03 23

1335407
CARS CAR REFINISH SYSTEM
CFE: 26.04.02, 27.05.10, 29.01.13
1, 2, 3
Mitja Petelin s.p., Tomažičeva ulica 36 SI-1000 Ljubljana (SI)
2016 08 01
2017 04 10
2017 03 23
1335415
KONFULON
CFE: 27.05.01
9
GUANGZHOU KONFULON ELECTRONICS CO., LTD., NO. 46
2ND ROAD CHANGBAN INDUSTRIAL ZONE, CHANGHONG
VILLAGE, JUNHE STREET, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE (CN)
2016 09 21
2017 04 10
2017 03 23
1335433
DIGITRONIC
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9
Digitronic, Limited Liability Company, B. Serpukhovskaya st., 44-19
RU-115093 Moscow (RU)
2016 10 06
2017 04 10
2017 03 23
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1335482
INSPIRING TUNISIA
16, 35, 38, 39
OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN, Association Loi 1901,
32 Avenue de l’Opéra F-75002 PARIS (FR)
2016 11 29
2017 04 10
2017 03 23
1335483
help and hope
CFE: 02.05.01, 27.05.10, 29.01.12
16, 25, 28, 35, 36, 39, 41, 44
help and hope Stiftung, Edisonstraße 1 59199 Bönen (DE)
2016 07 29
2017 04 10
2017 03 23
1335499
Light Mondial
CFE: 01.05.01, 26.04.02, 27.05.10, 28.01.00, 29.01.15
Eastern Company S.A.E, 450, Ahram Street Giza (EG)
2016 12 16
2017 04 10

34
2017 03 23

1335502
5 DAZZLING HOT
CFE: 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4, „Vranya-LozenTriugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 10
2017 03 23
1335525
ZT Ziya since 1970 Korse & Dizlik & Çorap
CFE: 01.03.01, 26.11.14, 27.05.17, 29.01.13
25
ZIYA BILGIÇ, Uzunçarşi cad. N°:27 Mercan Istanbul (TR)
2016 11 18
2017 04 10
2017 03 23
1335667
Seven Bees
30
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sofiia Kompani»,
vul. Hor’koho, 172, kim. 718 m. Kyiv 04114 (UA)
2016 08 03
2017 04 10
2017 03 23
1335707
minikoioi
CFE: 27.05.01, 29.01.12
10
MİNİK O PAZARLAMA DIŞ TİCARET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ,
Bayar Caddesi Şehit İlknur Keleş Sokak No.5 Kat.9 Kozyatağı
Kadıköy İstanbul (TR)
2016 11 22
2017 04 10
2017 03 23
1335762
ROBOCASH
36
LIMITED LIABILITY COMPANY „ZAYMER”, PR-KT Sovetskiy D.2/7
RU-650000 G. KEMEROVO (RU)
2016 10 17
2017 04 10
2017 03 23
1335795
LEFA
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 28.03.00
7
Changzhou LEFA Industry and Trade Co., Ltd., Room 414, room
415, room 416, No 517, Jin Ling Road, Tianning district, Changzhou
Jiangsu (CN)
2016 11 14
2017 04 10
2017 03 23
1345666
HENNEWAY
CFE: 26.04.01, 27.05.01
18, 25, 35
HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., LTD., No. 9 Taiji Road,
Economic Development District, Yuhang, Hangzhou Zhejiang (CN)
2016 04 14
2017 06 12
2017 05 25
1349694
RAWLUCCI ISTANBUL
CFE: 03.09.01, 26.01.03
25
SÜLEYMAN ÖZACAR, Koska Caddesi Nişanca Bostan Sk. No: 30-A
Laleli İstanbul (TR)
2017 03 30
2017 07 03
2017 06 15

438
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
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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.
501037
NORMATEC O-Ringe
CFE: 27.05.01
17
ANGST & PFISTER AG, Thurgauerstrasse 66 CH-8050 ZURICH (CH)
2016 02 11
2016 05 09
2016 03 24
540695
KOMPOTHERM
6, 19
HARTWIG + FÜHRER GMBH & Co KG, Berensweg 10 33415 VERL (DE)
2015 07 13
2015 11 09
2015 10 01
626472
MUTEC
35
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1 04356 Leipzig (DE)
2015 04 10
2015 08 03
2015 06 25
648407
VIVA
CFE: 27.05.01
1
VALAGRO S.P.A., VIA CAGLIARI, N. 1 ZONA INDUSTRIALE I-66041
ATESSA (CH) (IT)
2015 03 05
2015 05 11
2015 03 26
687059
REBEL
9
MARIUS MOREL FRANCE SAS, 117 route des Buclets F-39400
MORBIER (FR)
2016 03 07
2016 05 09
2016 03 24
883967
Herkules
31
W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG, ROSENSTRASSE
54 25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP (DE)
2006 02 17
2006 08 07
2006 06 15
1013583
Next
CFE: 27.05.01
11, 21, 35
NEXT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, H. RIFAT
PAŞA MAH. PERPA ELEKTROKENT İŞ MERKEZI A BLOK KAT: 8 NO:
812 OKMEYDANI, İSTANBUL (TR)
2009 10 23
2014 01 07
2013 11 28
1045911
THERMO-CLEAN
37, 40
THERMO-CLEAN N.V., DELLESTRAAT 45 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER (BE)
2014 06 19
2014 12 08
2014 10 23
1098133
KILLERFISH
25, 32
Select GmbH Unternehmen für Zeitarbeit, AM MANTEL 1 76646
BRUCHSAL (DE)
2013 05 13
2013 08 19
2013 07 04
1099268
MIPARKAN
5
ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA 10-DOLNÍ
MĚCHOLUPY (CZ)
2011 07 19
2012 01 30
2011 12 15
1129835
ALLIGATOR
33
DAO THE VINH, NO.8, C2, THAI HA STREET, TRUNG LIET WARD,
DONG DA DISTRICT HA NOI CITY (VN)
2012 09 17
2012 12 03
2012 10 11
1211459
PROFMAX
25, 35
Individualny predprinimatel Suhodoeva Olga Igorevna, POBEDY
STR., 4, K. 9, RU-620012 EKATERINBURG (RU)
2014 03 31
2014 09 15
2014 08 07
1211829
Fonem
CFE: 26.01.18, 27.05.01
24, 25
FONEM TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Gençosman Mah. Doğanbey Cad. No:104-3 Güngören
İstanbul (TR)
2015 01 21
2015 08 03
2015 06 25
1217524
VITABELLA
3, 5, 29, 30, 31, 33, 43
ANDREA PEROSINO, VIA CASTEGGIO, 10 I-10131 TURIN (IT)
2014 05 15
2014 11 10
2014 10 02
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1217586
Wet & Dry
3
IKOS GMBH, WEILER STRASSE 7 79540 LÖRRACH (DE)
2014 12 10
2015 04 13
2015 03 05
1245953
INSIDE
CFE: 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.17
38, 42
LIWE ESPAÑOLA, S.A., C/ MAYOR, 140 E-30006 PUENTE TOCINOS
(MURCIA) (ES)
2015 01 20
2015 06 22
2015 05 07
1250662
Gurme Farm
CFE: 27.05.17
29
SCG GIDA IÇ VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, 1717. Sok. No:7
D:602 Karsiyaka Izmir (TR)
2014 11 18
2015 07 20
2015 06 11
1251573
IMPERIAL BRANDS
34
Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB)
2015 09 14
2015 11 09
2015 10 01
1252567
STAR
CFE: 27.05.17
26
Shanghai Star Zipper CO.,LTD., A block467#, Guangming Economic
area Shanghai (CN)
2014 10 20
2015 08 03
2015 06 25
1254678
NEUMIT
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2015 02 23
2015 08 17
2015 07 09
1258114
SlimWine
5, 32, 33
Bc. Jan Bejdák, Dis., Malá Bělá 76 CZ-294 01 Bakov nad Jizerou (CZ);
Mgr. Marcela Vítková, Křehlíkova 108 CZ-627 00 Brno (CZ)
2014 10 08
2015 09 14
2015 07 30
1263370
Bank 4YOU
CFE: 26.05.18, 29.01.13
9, 36
BANKFORYOU LIMITED, Suite 95, 30 Woburn Place London WC1H
0JR (GB)
2015 01 12
2015 10 12
2015 09 03
1266078
B Mario BERTULLI DAL 1972 LAVORAZIONE ARTI‑
GIANALE A MANO
CFE: 03.01.08, 26.01.18, 29.01.03
18, 25
S.A.M. Charlet, 2, rue du Rocher MC-98000 Monte Carlo (MC)
2015 05 29
2015 11 09
2015 09 24
1269964
Falconi
CFE: 27.05.17
1, 16, 35
OYNURDEN KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Cihangir
Mahallesi, Işıklar Caddesi, Yol Sokak, No:11, Haramidere Avcılarİstanbul (TR)
2015 05 13
2015 12 07
2015 10 22
1269967
Lina
CFE: 28.01.00, 29.01.01
30, 35, 39
Linanik Manufacturing Company, Block G, Shahrak Sanati-ye
Shokohieh, 3738115471 Qom (IR)
2015 06 02
2015 12 07
2015 10 22
1274702
ZENZYLLE
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2015 09 08
2016 01 04
2015 11 19
1275832
SELFIE
CFE: 27.05.19
34
Khalaf Turki, vul. Itskhaka Rabina, 55, kv. 10 m. Odesa 65072 (UA)
2015 09 22
2016 01 04
2015 11 26
1278241
FREEDOM KNEE
10
Maxx Orthopedics, Inc., 531 Plymouth Road, Suite 526, Door L
Plymouth Meeting PA 19462 (US)
2015 07 15
2016 02 01
2015 12 17
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1282188
BOUDOIR
CFE: 25.07.06, 26.03.03, 29.01.15
34
OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road
Town, Tortola 1110 (VG)
2015 05 07
2016 02 15
2016 01 07
1282189
Legate nobilitas obligat.
CFE: 03.07.01, 25.01.05, 27.05.10, 29.01.13
34
OPENMARK LIMITED, Road Town, PO Box 3540, 19 Waterfront
Drive Tortola VG 1110 (VG)
2015 05 19
2016 02 15
2016 01 07
1283074
LINGLONG
CFE: 26.01.19, 27.05.10
12
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan
City 265400 Shangdong Province (CN)
2015 11 26
2016 02 15
2016 01 07
1292123
AIBox
9
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen (DE)
2016 01 26
2016 04 25
2016 03 10
1297780
APOTEK
CFE: 26.03, 26.11, 27.01, 27.05
5, 8, 10, 35, 44
Apotek, s.r.o., Sulkovská 151/15 CZ-301 00 Valcha, Plzeň (CZ)
2015 11 12
2016 07 04
2016 05 19
1300059
Asgard
9
SHENZHEN JIAHEJINGWEI ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED,
18/F, Blk C, Bldg No.9, Baoneng Science and Technology
Industrial Park, No.1 Qingxiang Rd., Longhua Dist., Shenzhen City
Guangdong Province (CN)
2016 01 17
2016 08 16
2016 06 30
1300085
CFE: 28.05
2, 5
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «SOFITEKST»,
ul. Sovetskaya, d. 8/2 Solnechnogorsky r-n g. Solnechnogorsk
RU-141500 Moskovskaya obl. (RU)
2016 02 24
2016 08 16
2016 06 30
1301308
DOR
33
VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă, Etulia, Vulcănești
MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
2016 02 29
2016 08 16
2016 07 07
1301535
ICAN
CFE: 27.05
25
GUANGZHOU AICO BABY & KID NECESSITIES CO., LTD., No. 1,
Zhannan Road, Bangjiangxi Village, Dalong Street, Panyu District,
Guangzhou City Guangdong Province (CN)
2015 10 26
2016 08 16
2016 07 07
1301813
Leonardo
35, 41, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Gamma”, 28, str.
4, ul. Sr.Kalitnikovskaya RU-109029 Moscow (RU)
2016 01 26
2016 08 16
2016 07 07
1301824
Enrico cerini
CFE: 27.05, 29.01
18, 35
SAYIM TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Çobançesme Mah. Mithatpasa, CD Badem Sk. No: 11 Yenibosna/
İstanbul (TR)
2015 10 15
2016 08 16
2016 07 07
1303704
Butterfly
9
NAZARENKO VADYM SERHIIOVYCH, vul. Heroiv Sevastopolia, 23a,
kv. 220 m. Kyiv 03061 (UA)
2016 04 08
2016 09 12
2016 07 28

Nr 12/2017

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

4717

F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

439
REJESTRACJA
(od nr 24 do nr 27)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała
miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca
zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano
topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim
zgłaszający), słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej
topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii.
24
2017 06 23 /25/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Marcinek Krzysztof, Borejko Tomasz, Plasota Maciej,
Siwiec Krzysztof, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
2022 12 31
2027 12 31

25
2017 06 23 /26/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Kopański Jakub, Borejko Tomasz, Pietroń Daniel, Siwiec
Krzysztof, Wiechowski Łukasz, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Tor odbiorczy wielkiej częstotliwości zgodny ze standardem
Bluetooth Low Energy
2022 12 31
2027 12 31
26
2017 06 23 /27/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Kopański Jakub, Borejko Tomasz, Butryn Igor, Pietroń
Daniel, Siwiec Krzysztof, Wiechowski Łukasz, Pleskacz Witold
Bloki toru nadawczo-odbiorczego zgodnego ze standardem
Bluetooth Low Energy
2022 12 31
2027 12 31
27
2017 06 23 /28/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Kopański Jakub, Borejko Tomasz, Butryn Igor, Pietroń
Daniel, Siwiec Krzysztof, Wiechowski Łukasz, Pleskacz Witold
Tor nadawczy i bloki toru odbiorczego zgodnego ze standardem
Bluetooth Low Energy
2022 12 31
2027 12 31
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
440
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(T3) 2673266
Postanowiono sprostować oczywiste omyłki w treści danych bibliograficznych dot. twórcy z „COLIN MARSHALL, Old
Aberdeen, GB;SCOTT CLUNAS, Old Aberdeen, GB;JOHN MERVYN DAVID STOREY, Old Aberdeen, GB;JAMES PETER SINCLAIR, Old Aberdeen,
GB;THOMAS CRAVEN BADDELEY, Old Aberdeen, GB;AHTSHAM ISHAQ, Old Aberdeen, GB;MICHAEL SIMPSON, Old Aberdeen, GB;CRAIG WIL‑
LIAMSON, Guildford, GB;BARRY ALAN WOOD, Old Aberdeen, GB;MICHEL WISCHIK CLAUDE, Aberdeen, GB;CHARLES ROBERT HARRINGTON,
Aberdeen, GB;JANET ELIZABETH RICKARD, Aberdeen, GB;DAVID HORSLEY, Aberdeen, SG;YIN SZE LOH, Singapore, SG;KARRAR AHMAD KHAN,
Nottingham, GB;CHRISTOPHER PAUL LARCH, Old Aberdeen, GB;” na „COLIN MARSHALL, Old Aberdeen, GB;SCOTT CLUNAS, Old Aberdeen,
GB;JOHN MERVYN DAVID STOREY, Old Aberdeen, GB;JAMES PETER SINCLAIR, Old Aberdeen, GB;THOMAS CRAVEN BADDELEY, Old Aberdeen,
GB;AHTSHAM ISHAQ, Old Aberdeen, GB;MICHAEL SIMPSON, Old Aberdeen, GB;CRAIG WILLIAMSON, Guildford, GB;BARRY ALAN WOOD, Old
Aberdeen, GB;MICHEL WISCHIK CLAUDE, Aberdeen, GB;CHARLES ROBERT HARRINGTON, Aberdeen, GB;JANET ELIZABETH RICKARD, Aberde‑
en, GB;DAVID HORSLEY, Aberdeen, GB;YIN SZE LOH, Singapore, SG;KARRAR AHMAD KHAN, Nottingham, GB;CHRISTOPHER PAUL LARCH, Old
Aberdeen, GB;”.

H. OGŁOSZENIA
441

PATENTY

OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI

(B1) 200978
2003 09 29
02/2009
(10%) 2017 09 29
Prekursor tytanoorganiczny i sposób wytwarzania prekursora ty‑
tanoorganicznego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, symbol
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy
(twórców), nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z patentu
oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju,
tytuł wynalazku. Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
PATENTY
B1 (11) 0648
(21) 323077
(22) 1997 11 13
(51) F42B 3/08 (2006.01)
F42B 23/00 (2006.01)
F42C 7/08 (2006.01)
(72) Jacek Boczkowski, Mirosław Rozin, Janusz Śliwiński,
Tadeusz Wysocki
(73) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław (PL)
(54) Mina odłamkowa kierunkowego rażenia

442
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, patenty europejskie, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.

(B1) 227546
2014 05 29
12/2017
(-)
2017 08 30
Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
(B1) 227547
2015 03 26
12/2017
(-)
2017 07 25
Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 227708
2013 04 15
01/2018
Reaktor do syntezy nanomateriałów
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
ul. S. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

(-)

PATENTY EUROPEJSKIE
(T3) 2983452 2015 07 03
12/2017
(-)
Urządzenie do gotowania i sposób jego eksploatacji
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 69559
2011 05 27
12/2017
Reaktor polimeryzacyjny
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE

(-)

2017 09 15

2017 09 26

2017 09 05

TECHNOLOGICZNY

Nr 12/2017
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Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(Y1) 69617
2015 03 03
12/2017
(-)
2017 09 15
Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(Y1) 69618
2015 11 16
12/2017
(-)
2017 08 07
Zespół zabezpieczenia złącza elektronicznego, zwłaszcza wielo‑
stykowego
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
443
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) 1849470
Lek przeciwrakowy zawierający alfa,alfa,alfa‑trifluorotymidynę
i inhibitor fosforylazy tymidynowej
DPO.0469
2017 10 13
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., TOKYO, Japonia
EU/1/16/1096
2016 04 25
LONSURF‑TRIFLURYDYNA/
TYPIRACYL
(T3) 1942868
ROZTWÓR CHLORKU SODU DO ODTWARZANIA LUB
ROZCIEŃCZANIA LEKU
DPO.0470
2017 10 13
Wyeth LLC, NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/16/1098
2016 05 12 ALPROLIX - EFTRENONAKOG
ALFA
(T3) 2004646
Chlorowodorek 8-[{ l-(3,5‑bis(trifluorometylo)fenylo)-etoksy}
-metylol‑8-fenylo‑1,7‑diaza‑spiro[4.5]dekan‑2-onu i sposób jego
otrzymywania
DPO.0471
2017 10 19
OPKO Health, Inc., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1180
2017 04 20
VARUBY - ROLAPITANT
(B1) 216664
Pochodne pirolidyny i piperydyny, zawierająca je kompozycja
farmaceutyczna i ich zastosowanie
DPO.0472
2017 10 19
TESARO, Inc., WALTHAM, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1180
2017 04 20
VARUBY - ROLAPITANT
(T3) 1663996
Pochodne (tio)karbamoilocykloheksanu jako antagoniści
receptorów D3/D2
DPO.0473
2017 10 19
Richter Gedeon Nyrt., BUDAPEST, Węgry
EU/1/17/1209
2017 07 13
REAGILA - KARIPRAZYNA
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(T3) 2618831
Makrocykliczne inhibitory proteazy serynowej HCV pochodzące
od proliny
DPO.0474
2017 10 31
Enanta Pharmaceuticals, Inc., WATERTOWN, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/17/1213
2017 07 26
MAVIRET - GLEKAPREWIR /
PIBBRENTASWIR
(T3) 2692346
Przeciwwirusowa pochodna 1 -fenylo‑2,5‑dibenzimidazol‑5-ilo
‑pirolidyny
DPO.0475
2017 10 31
AbbVie Bahamas Ltd., NASSAU, Bahamy
EU/1/17/1213
2017 07 26
MAVIRET - GLEKAPREWIR /
PIBBRENTASWIR
(T3) 2464382
Leczenie skojarzone z zastosowaniem zdefukozylowanego
przeciwciała anty‑CD20 i bendamustyny
DPO.0476
2017 11 03
Roche Glycart AG, SCHLIEREN‑ZUERICH, Szwajcaria
EU/1/14/937
2016 06 13 GAZYVARO - OBINUTUZUMAB
444
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
394407 w WUP 12/2015 na stronie 2696 na łamie prawym, wiersz 4
od dołu przez przeoczenie nie podano, że zgłoszenie bę‑
dzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
218700 W WUP nr 1/2015 na stronie 5 w łamie lewym, wiersz 2 od
dołu,
jest:
(72) HINE KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); OBUCHOWSKI MI‑
CHAŁ, Gdańsk (PL); RICCA EZIO, Naples (IT)
Powinno być:
(72) HINC KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); OBUCHOWSKI MI‑
CHAŁ, Gdańsk (PL); RICCA EZIO, Naples (IT)
222122 W WUP nr 6/2016 na stronie 1513 w łamie prawym,
wiersz 9 od góry,
jest:
(72) CZUCHRANIUK WIESŁAW, Warszawa (PL); KUKOŁO‑
WICZ FRANCISZEK, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI LESZE‑
K,Rębielice Krolewskie (PL)
Powinno być:
(72) CZUCHRANIUK PIOTR WIESŁAW, Warszawa (PL); KU‑
KOŁOWICZ PAWEŁ FRANCISZEK, Warszawa (PL); LEWAN‑
DOWSKI LESZEK, Rębielice Krolewskie (PL)
ZNAKI TOWAROWE
294557 w WUP nr 08/2017r. na str.2755 w łamie prawym,
wiersz 24 umieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2017 01 23
powinno być: 2017 01 24
294613 w WUP nr 08/2017r. nastr.2769 włamie lewym, wiersz 23
umieszczono błędnie datę wydania decyzji o udziele‑
niu prawa ochronnego
jest: 2017 01 23
powinno być: 2017 02 17
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294624 w WUP nr 08/2017r. na str.2773 w łamie prawym,
wiersz 27 umieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2017 01 23
powinno być: 2017 01 26
294655 w WUP nr 08/2017r. na str.2780 w łamie lewym,
wiersz 52 umieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2017 06 22
powinno być: 2017 02 17
294658 w WUP nr 08/2017r. na str.2781 włamie lewym, wiersz 2
umieszczono błędnie datę wydania decyzji o udziele‑
niu prawa ochronnego
jest: 2017 06 22
powinno być: 2017 01 30

Nr 12/2017

294958 w WUP nr 08/2017 r. na str. 2872 w łamie lewym,
wiersz 10 zamieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2016 06 15
powinno być: 2016 06 16
294987 w WUP nr 08/2017 r. na str. 2882 w łamie prawym,
wiersz 5 zamieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2017 06 30
powinno być: 2017 01 31
294998 w WUP nr 08/2017 r. na str. 2884 w łamie prawym,
wiersz 23 zamieszczono błędnie datę wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
jest: 2017 06 30
powinno być: 2017 01 30
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