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Poz. 1 – 39

C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2018

A. WYNALAZKI
1
UDZIELONE PATENTY
(od nr 227 581 do nr 227 940 oraz 220 586, 221 265)
B1 (11) 227837
(41) 2015 01 19
(51) A01H 4/00 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 404726
(22) 2013 07 16
(72) SYKŁOWSKA-BARANEK KATARZYNA, Warszawa (PL); PILAREK
MACIEJ, Inowrocław (PL); PIETROSIUK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów
roślinnych
B1 (11) 227778
(41) 2016 06 20
(51) A21D 8/02 (2006.01)
(21) 410455
(22) 2014 12 08
(72) MIŚ ANTONI, Lublin (PL); NAWROCKA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób określania dynamiki koalescencji pęcherzyków gazowych formujących się w uwodnionych mieszaninach zawierających
białka glutenowe, zwłaszcza w cieście pszennym
B1 (11) 227705
(41) 2016 11 07
(51) A23B 7/144 (2006.01)
A23B 7/04 (2006.01)
(21) 412187
(22) 2015 04 30
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); JÓZEFCZYK
RADOSŁAW, Sonina (PL); ANTOS PIOTR, Rzeszów (PL); BILEK
MACIEJ, Kraków (PL); CHWASZCZ BARBARA, Wola Rafałowska (PL);
KOSOWSKI PATRYK, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób przedłużenia trwałości przechowalniczej borówki amerykańskiej
B1 (11) 227859
(41) 2015 06 22
(51) A23C 3/04 (2006.01)
F28D 3/00 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
(21) 406519
(22) 2013 12 17
(72) FILIN SERGIY, Szczecin (PL); SMIRNOV YURI, Odessa (UA);
FILINA-DAWIDOWICZ LUDMIŁA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Schładzacz napojów, zwłaszcza do mleka, i chłodziarka do napojów, zwłaszcza do mleka
B1 (11) 227603
(41) 2015 05 25
(51) A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/127 (2006.01)
A23C 9/14 (2006.01)
(21) 406168
(22) 2013 11 21
(72) PAKULSKI TADEUSZ, Kołuda Wielka (PL); BAGNICKA EMILIA,
Kobylin (PL); PAKULSKA ELŻBIETA, Kołuda Wielka (PL)

(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT FIZJOLOGII
I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jabłonna (PL); INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania probiotycznego jogurtu i probiotyczny
jogurt
B1 (11) 227858
(41) 2015 05 11
(51) A23L 3/26 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 405861
(22) 2013 10 31
(72) DĄBROWSKI WALDEMAR, Szczecin (PL); GRABOWSKI MACIEJ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sterylizacji przypraw
B1 (11) 227596
(41) 2015 04 27
(51) A23L 7/117 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
(21) 405694
(22) 2013 10 18
(72) TARASIŃSKI HENRYK, Lublin (PL); OLENIACZ ANDRZEJ,
Krzeszów (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Odtworzone ziarno wielozbożowe wzbogacone o dodatek
owoców i/lub warzyw oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227845
(41) 2015 02 16
(51) A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 29/281 (2016.01)
(21) 404980
(22) 2013 08 03
(72) ACHINGER BOGUSŁAW, Kraków (PL); MUSIAŁ MARIUSZ,
Myślenice (PL)
(73) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania produktów mięsnych z dodatkiem wody
lodowej lub lodu
B1 (11) 227597
(41) 2015 06 22
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A23B 4/027 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A22C 25/14 (2006.01)
A22C 25/16 (2006.01)
(21) 406451
(22) 2013 12 09
(72) ZUBOWICZ NATALIA, Kamień Pomorski (PL)
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(73) ZUBOWICZ NATALIA, Kamień Pomorski (PL)
(54) Produkt spożywczy z ryb, zwłaszcza z łososia oraz sposób wytwarzania produktu spożywczego z ryb zwłaszcza z łososia
B1 (11) 227863
(41) 2015 08 03
(51) A23L 29/206 (2016.01)
A23L 29/231 (2016.01)
A23L 29/262 (2016.01)
(21) 407011
(22) 2014 01 30
(72) CYBULSKA JUSTYNA, Lublin (PL); MIERCZYŃSKA JOANNA,
Rudnik Nad Sanem (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania uniwersalnego dodatku do żywności
do stabilizacji tekstury albo zagęszczania, zwłaszcza z wytłoków
jabłkowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem
B1 (11) 227875
(41) 2013 11 12
(51) A23P 30/20 (2016.01)
B29C 47/78 (2006.01)
(21) 399133
(22) 2012 05 10
(72) SZUMNICKA BEATA, Nowy Bedoń (PL)
(73) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do produkowania ekstrudowanych wyrobów spożywczych
B1 (11) 227616
(41) 2016 03 14
(51) A24C 5/34 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01N 21/47 (2006.01)
G01N 21/49 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
G01N 21/95 (2006.01)
G01N 21/952 (2006.01)
(21) 409473
(22) 2014 09 12
(72) STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe i sposób pomiaru prętopodobnych
artykułów wielosegmentowych przemysłu tytoniowego
B1 (11) 227873
(41) 2013 07 22
(51) A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
(21) 397838
(22) 2012 01 18
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL); FIGARSKI JACEK,
Szydłowiec (PL); FIGARSKI RADOSŁAW, Radom (PL); MĄKOSA
KAZIMIERZ, Jedlnia Letnisko (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób podawania kapsułek i zespół do podawania kapsułek
B1 (11) 220586
(41) 2013 01 07
(51) A47B 91/00 (2006.01)
(21) 395309
(22) 2011 06 17
(72) OCHOCKI MAREK, Hanulin (PL)
(73) OCHOCKI ŁUKASZ DREW-MARK, Hanulin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nogi krzesła, zwłaszcza giętej nogi krzesła
B1 (11) 227825
(51) A47B 96/14 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
G09F 1/12 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 413117

(41) 2017 01 16

(22) 2015 07 13
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(72) WŁODARCZYK MIŁOSZ KAMIL, Bochnia (PL); OLCHAWA
GRZEGORZ, Bochnia (PL); WILKOŃSKI PIOTR, Książnice (PL)
(73) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Stary Wiśnicz (PL)
(54) Profil do regałów i system mocujący dla regałów z profilem
do regałów
B1 (11) 227822
(41) 2017 01 02
(51) A47C 16/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 412937
(22) 2015 06 30
(72) BANYŚ MARCIN, Katowice (PL); ZIAJA DAMIAN, Katowice (PL)
(73) BANYŚ MARCIN, Katowice (PL); ZIAJA DAMIAN, Katowice (PL)
(54) Urządzenie z ruchomymi podnóżkami
B1 (11) 227936
(41) 2014 12 22
(51) A47F 1/00 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
(21) 404283
(22) 2013 06 10
(72) MICHALCZEWSKI FILIP, Sopot (PL)
(73) MICHALCZEWSKI FILIP, Sopot (PL)
(54) Półka zwłaszcza regałów ekspozycyjnych
B1 (11) 227639
(41) 2015 12 07
(51) A47F 1/12 (2006.01)
(21) 408358
(22) 2014 05 28
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Platforma ekspozycyjna
B1 (11) 227868
(41) 2017 02 13
(51) A47J 43/046 (2006.01)
A47J 43/044 (2006.01)
(21) 413506
(22) 2015 08 11
(72) POLIT ROMAN, Mielec (PL)
(73) POLIT ROMAN ZAKŁAD RPOL, Mielec (PL)
(54) Nóż jednoczęściowy do wieloczynnościowego urządzenia kuchennego
B1 (11) 227687
(41) 2016 06 06
(51) A47K 10/22 (2006.01)
(21) 410307
(22) 2014 11 28
(72) BAJOREK GRZEGORZ, Stara Dobrzyca (PL)
(73) BAJOREKGrzegorz, Stara Dobrzyca (PL)
(54) Pojemnik na papier higieniczny
B1 (11) 227640
(41) 2017 04 24
(51) A61B 1/233 (2006.01)
A61B 1/32 (2006.01)
(21) 414407
(22) 2015 10 19
(72) BOCHNIA MAREK, Wrocław (PL); BALIŃSKI SŁAWOMIR,
Świdnica (PL); MORAWSKA-KOCHMAN MONIKA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Wziernik nosowy
B1 (11) 227692
(41) 2015 08 03
(51) A61B 3/00 (2006.01)
(21) 407039
(22) 2014 01 31
(72) NOGAL PIOTR, Ujeździec Wielki (PL)
(73) NOGAL PIOTR TWOJE OCZY, Ujeździec Wielki (PL)
(54) Nieinwazyjny kontaktowy kompresyjno-refrakcyjny tonometr
komory tylnej i/lub komory ciała szklistego oka
B1 (11) 227688
(51) A61B 5/11 (2006.01)

(41) 2014 10 13
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(21) 403421
(22) 2013 04 03
(72) ZAREMBA-NER ANNA, Stojadła (PL); BACZYŃSKI TADEUSZ,
Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Urządzenie do dynamiczno-wizualnej oceny dysfunkcji stopy
B1 (11) 227697
(41) 2014 09 01
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61F 5/14 (2006.01)
(21) 402912
(22) 2013 02 26
(72) ZAREMBA-NER ANNA, Stojadła (PL)
(73) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Wkładka diagnostyczna do obuwia, szablon do oceny prawidłowego ustawienia stopy i dysfunkcji stopy i sposób oceny prawidłowego ustawienia stopy i dysfunkcji stopy
B1 (11) 227608
(41) 2013 08 19
(51) A61B 10/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
G01K 11/16 (2006.01)
(21) 398030
(22) 2012 02 06
(72) STĘPIEŃ JACEK BERNARD, Warszawa (PL); JAREMEK HENRYK,
Warszawa (PL); PIELAK GRZEGORZ FRANCISZEK, Izbica (PL)
(73) BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Szeligi (PL)
(54) Urządzenie do obrazowania, rejestrowania i zapisywania obrazu
termograficznego gruczołu piersiowego, obejmujące rejestrator
obrazu oraz termowizyjną matrycę ciekłokrystaliczną
B1 (11) 227911
(41) 2014 10 27
(51) A61B 17/60 (2006.01)
G01B 7/312 (2006.01)
(21) 405740
(22) 2013 10 23
(72) SIERADZKI ADAM, Bielawa (PL); GALAS ANNA, Brzeg (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru przemieszczeń odłamów kostnych leczonych
stabilizatorem zewnętrznym oraz urządzenie do pomiaru przemieszczeń względnych odłamów kostnych leczonych stabilizatorem zewnętrznym
B1 (11) 227706
(41) 2016 11 21
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
(21) 412375
(22) 2015 05 18
(72) KOZAKIEWICZ MARCIN, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Uniwersalna płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego
żuchwy
B1 (11) 227730
(41) 2016 10 24
(51) A61B 18/12 (2006.01)
A61B 18/14 (2006.01)
A61M 25/00 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61N 1/04 (2006.01)
A61B 5/042 (2006.01)
(21) 412047
(22) 2015 04 16
(72) ŚLEDŹ JANUSZ, Skarżysko-Kamienna (PL); STEC SEBASTIAN,
Warszawa (PL); CHOUDHARY SANJEEV, Warszawa (PL); DEUTSCH
KAROL, Dziekanów Leśny (PL)
(73) STEC SEBASTIAN MEDIKARD, Warszawa (PL)
(54) Cewnik ablacyjno-mapujący do zabiegów w elektrokardiologii
B1 (11) 227802
(51) A61G 7/10 (2006.01)

(41) 2016 03 14
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(21) 409351
(22) 2014 09 02
(72) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do unoszenia osób leżących
B1 (11) 227807
(41) 2017 04 10
(51) A61H 33/00 (2006.01)
A63B 69/14 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
A63B 69/08 (2006.01)
(21) 414286
(22) 2015 10 05
(72) WIŚNIEWSKI RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); BAŃKOWSKI
WOJCIECH, Jaworzno (PL)
(73) HYBRIDPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ do generowania nurtu w nieckach basenowych
B1 (11) 227601
(41) 2013 02 04
(51) A61H 33/06 (2006.01)
A61H 33/08 (2006.01)
A61H 9/00 (2006.01)
(21) 399674
(22) 2012 06 26
(30) PN2011A000056
2011 07 28
IT
(72) SANDRIN GIANNINO, Porcia (IT)
(73) ROSA MICRO S.r.l., Porcia (IT)
(54) Przenośne wielofunkcyjne urządzenie sanitarne
B1 (11) 227695
(41) 2013 06 24
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/19 (2006.01)
A61K 8/89 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61Q 1/12 (2006.01)
(21) 398799
(22) 2012 04 12
(30) P.397446
2011 12 19
PL
(72) GWARDYS PAWEŁ, Justynów (PL); GWARDYS ANTONI, Tuszyn (PL)
(73) GWARDYS PAWEŁ PASSAGE COSMETICS LABORATORY,
Justynów (PL)
(54) Podkład kosmetyczny do kamuflażu o charakterze emulsji woda
w oleju oraz sposób jego wytwarzania metodą ciągłą
B1 (11) 227689
(41) 2017 03 13
(51) A61K 8/97 (2017.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/55 (2006.01)
A61K 8/68 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61K 36/18 (2006.01)
A61K 36/535 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
(21) 413824
(22) 2015 09 04
(72) CAL KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); DUDZIŃSKA ANNA,
Juszkowo (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL, Koteże (PL); GRUŻEWSKA
KATARZYNA, Gdańsk (PL)
(73) CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK,
Gdańsk (PL); OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Kompozycja, zastosowanie kompozycji oraz sposób wytwarzania kompozycji
B1 (11) 227843
(41) 2014 01 20
(51) A61K 31/222 (2006.01)
A61K 36/638 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
(21) 399962
(22) 2012 07 14
(72) CZERWIŃSKA MONIKA EWA, Legionowo (PL); KISS ANNA
KAROLINA, Warszawa (PL); NARUSZEWICZ MAREK ALEKSY,
Zalesie Górne (PL)
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(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie Ligustrum vulgare L. do wytwarzania preparatu
zawierającego oleaceinę
B1 (11) 227924
(41) 2016 10 10
(51) A61K 31/397 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
(21) 411787
(22) 2015 03 27
(72) KNAPIK JUSTYNA, Chorzów (PL); WOJNAROWSKA ŻANETA,
Piotrków Trybunalski (PL); GRZYBOWSKA KATARZYNA,
Siemianowice Śląskie (PL); PALUCH MARIAN, Imielin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Amorficzna kompozycja farmaceutyczna o wysokiej fizycznej
stabilności oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 227876
(41) 2015 08 17
(51) A61K 33/24 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 407166
(22) 2014 02 13
(72) SAWOSZ CHWALIBÓG EWA, Zgorzała (PL); KUTWIN MARTA,
Radom (PL); JAWORSKI SŁAWOMIR, Przyłęk (PL); WIERZBICKI
MATEUSZ, Warszawa (PL); GRODZIK MARTA, Kobyłka (PL);
HOTOWY ANNA, Brwinów (PL); LIPIŃSKA LUDWIKA, Warszawa (PL);
JAGIEŁŁO JOANNA, Ryki (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa (PL)
(54) Zawiesina wodna nanopłatków tlenku grafenu dekorowanych
nanocząstkami metalicznej platyny, jej zastosowanie i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 227702
(41) 2015 08 31
(51) A61K 35/20 (2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/752 (2006.01)
A61K 33/30 (2006.01)
A61K 31/375 (2006.01)
(21) 407282
(22) 2014 02 21
(72) SITKOWSKA KAMILA, Warszawa (PL); RZEWUSKA
MAGDALENA, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna
B1 (11) 227923
(41) 2016 08 29
(51) A61K 35/56 (2015.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411346
(22) 2015 02 23
(72) FIOŁKA MARTA, Lublin (PL); RZYMOWSKA JOLANTA, Lublin (PL);
KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Radymno (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc
B1 (11) 227701
(41) 2015 06 22
(51) A61K 36/752 (2006.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 38/39 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/714 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61K 33/30 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
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(21) 406623
(22) 2013 12 21
(72) HEJDUK ARKADIUSZ, Wiązowna (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(54) Preparat wspomagający leczenie i profilaktykę ścięgien i więzadeł stawowych
B1 (11) 227900
(41) 2014 05 26
(51) A61K 45/06 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/4422 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
(21) 401632
(22) 2012 11 15
(72) TURCZYN ELŻBIETA, Pieńków (PL)
(73) ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieńków (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca inhibitor ACE i bloker
kanałów wapniowych, sposób jej wytwarzania i jednostka dawkowania zawierająca tę kompozycję
B1 (11) 227714
(41) 2016 02 15
(51) A61L 101/52 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12R 1/45 (2006.01)
C12R 1/385 (2006.01)
(21) 409082
(22) 2014 08 04
(72) ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oceny biodegradacji implantów metalicznych, sposób otrzymywania roztworu bakteryjnego do oceny biodegradacji
implantów metalicznych oraz kompozycja bakteryjna do oceny
biodegradacji implantów metalicznych
B1 (11) 227678
(41) 2017 07 03
(51) A61M 5/00 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
A61M 5/31 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
(21) 415473
(22) 2015 12 22
(72) LOZANO PLATONOFF ALBERTO, Szczecin (PL); WILCZEK
MATEUSZ, Szczecin (PL); STEFAŃSKI ADAM, Gniezno (PL)
(73) COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Układ sterująco-napędowy dla urządzenia do iniekcji oraz urządzenie do iniekcji zaopatrzone w taki układ
B1 (11) 227710
(41) 2014 06 23
(51) A61M 16/00 (2006.01)
(21) 402063
(22) 2012 12 17
(72) KOZARSKI MACIEJ, Granica (PL); DAROWSKI MAREK,
Warszawa (PL); PAŁKO KRZYSZTOF JAKUB, Warszawa (PL);
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM.
MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wspomagania oddechu pacjenta
B1 (11) 227682
(51) A62B 23/06 (2006.01)

(41) 2017 05 08
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(21) 414634
(22) 2015 10 31
(72) ANDROSIUK MARIUSZ, Sopot (PL)
(73) ANDERVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Aparat nosowy
B1 (11) 227685
(41) 2013 07 22
(51) A62C 3/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 397805
(22) 2012 01 16
(72) PRZYTUŁA KAJETAN, Bielsko-Biała (PL)
(73) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób usuwania substancji wypełniającej zwłaszcza przewód
linii gaśniczej oraz urządzenie do usuwania substancji wypełniającej
przewód
B1 (11) 227898
(41) 2017 01 30
(51) A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 417211
(22) 2016 05 16
(72) STOJEK MAREK, Poznań (PL)
(73) STOJEK MAREK BIURO TECHNICZNE MTTR ENERGY, Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do samoczynnego tłumienia pożarów
i oddymiania
B1 (11) 227824
(41) 2017 03 13
(51) A62C 3/04 (2006.01)
(21) 413845
(22) 2015 09 07
(72) WALO RYSZARD, Olsztyn (PL)
(73) WALO RYSZARD, Olsztyn (PL)
(54) Sposób eliminowania samozapaleń sprasowanego siana lub
słomy w belach
B1 (11) 227940
(41) 2015 12 21
(51) A63B 69/00 (2006.01)
G09B 9/06 (2006.01)
(21) 408609
(22) 2014 06 18
(72) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) WRĘCZYCKI ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(54) Trenażer do szkolenia żeglarskiego, zwłaszcza manewrowania
jachtem
B1 (11) 227769
(41) 2016 12 05
(51) A63F 13/20 (2014.01)
G06F 3/033 (2013.01)
A63F 13/22 (2014.01)
A63F 13/24 (2014.01)
(21) 412569
(22) 2015 06 03
(72) SZMAJ JACEK, Wrocław (PL)
(73) SZMAJ JACEK, Wrocław (PL)
(54) Kontroler gier komputerowych
B1 (11) 227709
(41) 2014 03 03
(51) B01D 29/11 (2006.01)
B01D 29/68 (2006.01)
(21) 400569
(22) 2012 08 30
(72) KASPRZAK LEONARD, Gdynia (PL)
(73) DOE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Sposób mycia siatki filtracyjnej oraz filtr do stosowania tego
sposobu
B1 (11) 227771
(51) B01D 53/56 (2006.01)

(41) 2017 02 27

Nr 1/2018

B01D 53/79 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
(21) 413549
(22) 2015 08 13
(72) PIKUŁA WŁADYSŁAW, Katowice (PL); SZAFRUGA KRZYSZTOF,
Pilchowice (PL); LUPIERZ PAWEŁ, Gliwice (PL); WILLMANN PATRYK,
Gliwice (PL); KOŁODZIEJ MARCIN, Zabrze (PL); ZGRAJA MACIEJ,
Katowice (PL); DRYGAS MAREK, Łaziska Górne (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Zespół lancy atomizujący reagent, zwłaszcza do selektywnej
redukcji niekatalitycznej tlenków azotu w spalinach kotłów energetycznych
B1 (11) 227599
(41) 2015 06 22
(51) B01D 53/83 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
(21) 406592
(22) 2013 12 19
(72) STAŃCZYK KRZYSZTOF, Gliwice (PL); MOCEK PIOTR,
Katowice (PL); GIL IWONA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób konwersji energii i oczyszczania gazu niskokalorycznego, zwłaszcza z podziemnego zgazowania węgla
B1 (11) 227739
(41) 2017 04 10
(51) B01F 3/08 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
B05B 1/32 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
(21) 414186
(22) 2015 09 28
(72) STACH MATEUSZ, Kąty Opolskie (PL); KRAUSE ROLAND, Narok (PL)
(73) MM SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Opolskie (PL)
(54) Sposób i zespół do wstępnego przygotowania elementów
zwłaszcza stalowych lub aluminiowych poddawanych dalszej obróbce
B1 (11) 227606
(41) 2013 01 21
(51) B01J 13/02 (2006.01)
C09K 5/00 (2006.01)
(21) 395622
(22) 2011 07 11
(72) FORTUNIAK WITOLD, Łódź (PL); CHOJNOWSKI JULIAN, Łódź (PL);
KURJATA JAN, Łódź (PL); SŁOMKOWSKI STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Mikrokapsułka materiału przemiany fazowej oraz sposób jej wytwarzania
B1 (11) 227775
(41) 2010 10 25
(51) B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
(21) 387789
(22) 2009 04 14
(72) KLOSKOWSKI ADAM, Przodkowo (PL); PILARCZYK MICHAŁ,
Gdańsk (PL); NAMIEŚNIK JACEK, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Dwufazowe sorbenty
B1 (11) 227704
(41) 2016 08 01
(51) B01J 20/26 (2006.01)
C08L 61/06 (2006.01)
B01J 39/00 (2006.01)
G21F 9/12 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 411028
(22) 2015 01 22
(72) FILIPOWICZ BARBARA, Warszawa (PL); BARTOŚ BARBARA,
Warszawa (PL); ŁYCZKO MONIKA, Warszawa (PL); ŁYCZKO
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KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BILEWICZ ALEKSANDER,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Kompozytowy wymieniacz jonowy, zwłaszcza do sorpcji radioizotopów Sr-85, Co-60, Zn-65 i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227754
(41) 2016 08 29
(51) B01J 21/04 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
(21) 411404
(22) 2015 02 26
(72) JURECZKO JOANNA, Marki (PL); KUNICKI ANTONI,
Pruszków (PL); JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL);
OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz
modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu
B1 (11) 227753
(41) 2016 08 29
(51) B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
(21) 411401
(22) 2015 02 26
(72) JURECZKO JOANNA, Marki (PL); KUNICKI ANTONI,
Pruszków (PL); JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL);
OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz
modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu
B1 (11) 227741
(41) 2012 10 08
(51) B09B 1/00 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
(21) 399417
(22) 2012 06 04
(72) MAŚLANKIEWICZ PAWEŁ, Wrocław (PL); WOJCIECHOWSKI
HENRYK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób intensyfikacji przemian biochemicznych we wnętrzu
składowiska odpadów komunalnych i/lub przemysłowych i urządzenie do intensyfikacji przemian biochemicznych we wnętrzu
składowiska odpadów komunalnych i/lub przemysłowych
B1 (11) 227763
(41) 2014 07 21
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
(21) 402415
(22) 2013 01 11
(72) LEWANDOWSKI ROMAN, Iworocław (PL)
(73) LEWANDOWSKI ROMAN ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
INOWAP, Inowrocław (PL)
(54) Sposób przeróbki odpadów poprodukcyjnych z przemysłu
sodowego na produkty użyteczne
B1 (11) 227846
(41) 2015 03 02
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 405088
(22) 2013 08 16
(72) ZABOLSKI TOMASZ, Gdynia (PL); KAŹMIERCZAK ANNA,
Gdynia (PL); MIĄDOWICZ ŁUKASZ MICHAŁ, Piekło (PL); REICHEL
BARTOSZ MACIEJ, Sopot (PL); KUSZNER MATEUSZ ANDRZEJ,
Gdańsk (PL)
(73) YELLOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Układ kontroli zbiórki odpadów
B1 (11) 227810
(51) B21F 45/00 (2006.01)
B21F 45/02 (2006.01)
(21) 415901

(41) 2017 07 31
(22) 2016 01 22
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(72) ŻABA ADAM, Rędziny (PL)
(73) ŻABA ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA CHEMAL, Rędziny (PL)
(54) Linia technologiczna do produkcji zawieszek
B1 (11) 227793
(41) 2014 01 20
(51) B22D 27/20 (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01)
(21) 399943
(22) 2012 07 13
(72) WIECZOREK JAKUB, Dąbrowa Górnicza (PL); ŁABAJ JERZY,
Mysłowice (PL); BLACHA LESZEK, Katowice (PL); LIPART JAKUB,
Milówka (PL); OLEKSIAK BEATA, Chorzów (PL); SIWIEC GRZEGORZ,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytworzenia kompozytu, stop srebra-ceramiczne
cząstki zbrojące
B1 (11) 227620
(41) 2016 06 20
(51) B22F 9/04 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
(21) 410476
(22) 2014 12 10
(72) KREMZER MAREK, Świbie (PL); SROKA MAREK, Gliwice (PL);
ZIĘBOWICZ BOGUSŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopu
aluminium i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227585
(41) 2012 07 02
(51) B22F 9/24 (2006.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
(21) 393512
(22) 2010 12 30
(72) FOLTYNOWICZ ZENON, Poznań (PL); KOZAK WOJCIECH,
Luboń (PL); STOIŃSKA JOANNA, Poznań (PL); URBAŃSKA MARTA,
Dąbrówka (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanożelaza oraz zastosowanie nanożelaza
do pochłaniania tlenu w opakowaniach i do pochłaniaczy tlenu
B1 (11) 227782
(41) 2010 12 06
(51) B23B 29/02 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
(21) 391672
(22) 2008 09 29
(30) 0702184-3
2007 10 01
SE
60/976,502
2007 10 01
US
(86) 2008 09 29
PCT/SE08/51090
(87) 2009 04 09
WO09/045155
(72) MIHIC RAGNHILD, Gävle (SE); MIHIC PETER, Gävle (SE)
(73) MIRCONA AB, Gävle (SE)
(54) Przyrząd do skrawania i sposób wytwarzania przyrządu do skrawania
B1 (11) 227841
(41) 2017 05 08
(51) B23K 9/32 (2006.01)
B23K 9/173 (2006.01)
(21) 414676
(22) 2015 11 04
(72) KUŚMIERCZAK RAFAŁ, Łódź (PL)
(73) KUŚMIERCZAK RAFAŁ AUTOMATYKA SPAWALNICTWO
SERWIS, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia ręcznych palników spawalniczych
B1 (11) 227636
(51) B23K 11/04 (2006.01)
C21D 9/04 (2006.01)
E01B 11/44 (2006.01)
(21) 400757

(41) 2013 07 22

(22) 2012 09 13
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(72) ZIEWIEC ANETA, Kraków (PL); TASAK EDMUND, Kraków (PL);
ZIEWIEC KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób łączenia elementów rozjazdowych wykonanych z austenitycznego staliwa lub stali wysokomanganowej i szyn ze stali
węglowo-manganowej lub węglowej
B1 (11) 227677
(41) 2017 06 19
(51) B23K 11/10 (2006.01)
B01J 35/04 (2006.01)
(21) 415206
(22) 2015 12 09
(72) DĘBOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KATALIZATORÓW LINDO
CATSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Sposób spoinowania metalowych monolitów katalitycznych
B1 (11) 227674
(41) 2017 02 13
(51) B23K 11/20 (2006.01)
(21) 417023
(22) 2016 04 28
(72) GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); KACZYŃSKI
PAWEŁ, Wrocław (PL); BARTCZAK BARTOSZ, Różanki (PL); POLAK
SŁAWOMIR, Nowy Dwór (PL); JAŚKIEWICZ KAROL, Wrocław (PL);
KRAWCZYK JAKUB, Bielawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia elementów ze stopów magnezu
B1 (11) 227772
(41) 2017 07 03
(51) B23K 101/04 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
(21) 415587
(22) 2015 12 30
(72) OSUCH ARKADIUSZ, Bielsko-Biała (PL); BALCERZYK ANDRZEJ,
Katowice (PL)
(73) AMEC FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Sposób spawania gazoszczelnych ścian rurowych wykonanych
ze stali wysokostopowych o strukturze martenzytycznej
B1 (11) 227879
(41) 2015 12 21
(51) B23P 19/04 (2006.01)
B23P 19/027 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
(21) 408525
(22) 2014 06 12
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do ustawienia napięcia wstępnego łożysk skośnych,
zwłaszcza łożyska stożkowego w skrzyni biegów
B1 (11) 227773
(41) 2014 11 24
(51) B23Q 15/12 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
(21) 403979
(22) 2013 05 20
(72) MUSIELAK STANISŁAW, Weiherhammer (DE); KASPRZYK
JERZY, Gliwice (PL)
(73) MUSIELAK STANISŁAW, Weiherhammer (DE); KASPRZYK
JERZY, Gliwice (PL)
(54) Sposób ustalania oraz identyfikacji defektów podzespołów
tekturnicy, zwłaszcza przekrawacza
B1 (11) 227762
(41) 2014 02 03
(51) B27K 3/36 (2006.01)
B27K 3/50 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)

Nr 1/2018

(21) 400122
(22) 2012 07 24
(72) ZABIELSKA-MATEJUK JADWIGA, Suchy Las (PL); PERNAK
JULIUSZ, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK IWONA, Poznań (PL); KOT
MARIUSZ, Poznań (PL); ANDRZEJAK CEZARY, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań (PL)
(54) Sposób zabezpieczania płyt wiórowych przed działaniem grzybów oraz środek do ochrony płyt wiórowych przed działaniem
grzybów
B1 (11) 227721
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416315
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka ślimakowa
B1 (11) 227722
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416316
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych
B1 (11) 227723
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416317
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania
B1 (11) 227724
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/50 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
(21) 416327
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL); RUNOWICZ JERZY,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka do tworzyw polimerowych
B1 (11) 227725
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416328
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL); JACHOWICZ TOMASZ,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka mieszająca
B1 (11) 227726
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416329
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL); SAMUJŁO BRONISŁAW,
Dominów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wytłaczarka uplastyczniająca
B1 (11) 227727
(41) 2017 05 22
(51) B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
(21) 416330
(22) 2016 02 29
(72) SIKORA JANUSZ WOJCIECH, Dys (PL); GŁOGOWSKA
KAROLINA, Krężnica Jara (PL); JACHOWICZ TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania
B1 (11) 227681
(41) 2017 01 02
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B41J 2/135 (2006.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 412945
(22) 2015 06 30
(72) KRUPIŃSKI WIKTOR, Bydgoszcz (PL)
(73) VERASHAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Dysza drukująca
B1 (11) 227667
(41) 2017 06 19
(51) B29C 64/227 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 415329
(22) 2015 12 15
(72) KARWAT BOLESŁAW, Kraków (PL); KACZMARCZYK MARCIN,
Libiąż (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do podawania tworzywa drukującego
do drukarek 3D
B1 (11) 227645
(41) 2017 01 02
(51) B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 412949
(22) 2015 06 30
(72) KANTOWSKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) SZYMAŃSKI TOMASZ VERASHAPE, Miłocin (PL)
(54) Grzejna platforma wydruku
B1 (11) 227776
(51) B29C 65/20 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 416840
(30) 102015013439.6

(41) 2017 04 24

(22) 2016 04 13
2015 10 15

DE
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(72) WAGNER WLADIMIR, Kurtscheid (DE)
(73) Stürtz Maschinenbau GmbH, Neustadt (DE)
(54) Sposób zgrzewania dwóch pustych prętów profilowych i urządzenie do zgrzewania dwóch pustych prętów profilowych
B1 (11) 227647
(41) 2017 03 13
(51) B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
(21) 413926
(22) 2015 09 11
(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 wirnika pompy do zastosowań lotniczych
B1 (11) 227734
(41) 2016 04 11
(51) B29C 67/02 (2017.01)
(21) 409619
(22) 2014 09 29
(72) DYMIANIUK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) 3NOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawor (PL)
(54) Wielomateriałowa drukarka 3D
B1 (11) 227713
(41) 2015 07 06
(51) B30B 1/32 (2006.01)
B30B 1/00 (2006.01)
(21) 406682
(22) 2013 12 27
(72) SAMBORSKI TOMASZ, Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do montażu, zwłaszcza osi koła nawrotnego
B1 (11) 227652
(41) 2014 09 15
(51) B32B 5/22 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
(21) 402974
(22) 2013 03 04
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); GLIŚCIŃSKA EULALIA, Łódź (PL);
MICHALAK MARINA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz
sposób wytwarzania tego kompozytu
B1 (11) 227653
(41) 2014 09 15
(51) B32B 5/22 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
(21) 402975
(22) 2013 03 04
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); GLIŚCIŃSKA EULALIA, Łódź (PL);
MICHALAK MARINA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz
sposób wytwarzania tego kompozytu
B1 (11) 227654
(41) 2014 09 15
(51) B32B 5/22 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
(21) 402976
(22) 2013 03 04
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); GLIŚCIŃSKA EULALIA,
Łódź (PL); MICHALAK MARINA, Łódź (PL); CIECHAŃSKA DANUTA,
Łódź (PL); BLODA ARKADIUSZ, Łódź (PL); KAZIMIERCZAK JANUSZ,
Łódź (PL); KOPANIA EWA, Głowno (PL); WIETECHA JUSTYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT
BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź (PL)
(54) Dźwiękochłonny kompozyt na osnowie termoplastycznej oraz
sposób wytwarzania tego kompozytu
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B1 (11) 227783
(41) 2014 09 15
(51) B32B 13/14 (2006.01)
B32B 5/06 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
(21) 402991
(22) 2013 03 05
(72) NOWAKOWSKI PIOTR, Płock (PL)
(73) NOWAKOWSKI PIOTR, Płock (PL)
(54) Płyta gipsowa z naturalnymi warstwami wzmacniającymi
B1 (11) 227743
(41) 2014 11 24
(51) B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
(21) 403892
(22) 2013 05 15
(72) MAGNUCKA-BLANDZI EWA, Poznań (PL); MAGNUCKI
KRZYSZTOF, Tuczno (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kołowa płyta warstwowa w postaci warstw metalowych
B1 (11) 227672
(41) 2017 06 05
(51) B32B 25/06 (2006.01)
H05H 1/03 (2006.01)
(21) 417999
(22) 2016 07 18
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób zmiany kąta zwilżalności materiałów celulozowych
B1 (11) 227613
(41) 2014 10 13
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 37/24 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
(21) 403474
(22) 2013 04 08
(72) SZYMCZAK PIOTR, Gdynia (PL); DZIADOWIEC DAMIAN, Pelplin (PL)
(73) EUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzebielino (PL)
(54) Wielowarstwowa folia barierowa oraz sposób wytwarzania
wielowarstwowej folii barierowej
B1 (11) 227808
(41) 2017 04 24
(51) B41F 15/00 (2006.01)
B41F 15/14 (2006.01)
B41F 15/12 (2006.01)
(21) 414463
(22) 2015 10 22
(72) EMERLE PIOTR, Zabrze (PL); LIDECKI STANISŁAW, Gliwice (PL);
MILAN ROLAND, Gliwice (PL); POLAK ANDRZEJ, Gliwice (PL); KRÓL
WOJCIECH, Tychy (PL)
(73) APES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Wibracyjne urządzenie wspomagające sitodruk
B1 (11) 227696
(41) 2014 02 03
(51) B41K 1/12 (2006.01)
(21) 400142
(22) 2012 07 26
(72) RADUŁA BOGUSŁAW, Zielona Góra (PL)
(73) RADUŁA BOGUSŁAW, Zielona Góra (PL)
(54) Blokada kółek drukujących datownika ręcznego
B1 (11) 227676
(41) 2017 06 05
(51) B41N 1/12 (2006.01)
B41C 1/00 (2006.01)
(21) 415014
(22) 2015 11 30
(72) POŁAĆ ANDRZEJ, Olsztyn (PL)
(73) POŁAĆ ANDRZEJ ZAKŁAD POLIGRAFICZNY, Olsztyn (PL)
(54) Forma drukowa dla opakowań giętkich

Nr 1/2018

B1 (11) 227629
(41) 2016 02 01
(51) B60B 9/12 (2006.01)
B60B 17/00 (2006.01)
(21) 411364
(22) 2015 02 23
(72) LIPIŃSKI FRANCISZEK, Katowice (PL)
(73) LIPIŃSKI FRANCISZEK, Katowice (PL)
(54) Koło pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwaju, i sposób jego
wytwarzania
B1 (11) 227590
(41) 2014 12 22
(51) B60K 16/00 (2006.01)
(21) 404338
(22) 2013 06 17
(72) STRZELCZYK PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób hamowania pojazdu, zwłaszcza szynowego dużej prędkości i układ hamowania do stosowania tego sposobu
B1 (11) 227904
(41) 2014 10 27
(51) B60M 1/02 (2006.01)
(21) 403531
(22) 2013 04 15
(72) HANC ARTUR, Kraków (PL); ŚWIĘCH MARCIN, Kraków (PL)
(73) MAAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ odladzania elektrycznych przewodów trakcyjnych, zwłaszcza w sieci kolejowej
B1 (11) 227917
(41) 2017 03 13
(51) B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 413839
(22) 2015 09 05
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem
B1 (11) 227622
(41) 2016 07 04
(51) B60N 2/39 (2006.01)
B60N 2/10 (2006.01)
(21) 410727
(22) 2014 12 22
(72) BIELSKI IRENEUSZ, Bydgoszcz (PL); MUŚLEWSKI ŁUKASZ,
Osielsko (PL); TYSZCZUK KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL); WOROPAY
MACIEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do obniżania wpływu przechyłów bocznych i siły
odśrodkowej w pojazdach samochodowych
B1 (11) 227718
(41) 2016 05 23
(51) B60T 13/74 (2006.01)
(21) 412326
(22) 2013 09 17
(30) DE102012220553.5
2012 11 12
DE
(86) 2013 09 17
PCT/EP13/69252
(87) 2014 05 15
WO14/072103
(72) MAYER JOCHEN, Giengen An Der Brenz (DE); WILLMANN
KARL-HEINZ, Freiberg (DE)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Urządzenie wzmacniające siłę hamowania dla układu hamulcowego pojazdu, układ hamulcowy dla pojazdu i sposób wytwarzania
urządzenia wzmacniającego siłę hamowania dla układu hamulcowego pojazdu
B1 (11) 227926
(51) B61D 3/18 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
(21) 410180

(41) 2016 05 23
(22) 2014 11 19

Nr 1/2018
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(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); MERKISZ-GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL);
STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL); ŚWIĄTCZAK JAN, Mnich (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Szynowy układ jezdny przedni
B1 (11) 227679
(41) 2016 12 05
(51) B62B 3/06 (2006.01)
B62B 3/065 (2006.01)
(21) 412509
(22) 2015 05 28
(72) SZELIGA PIOTR, Kalisz (PL); SUCHOWSKI ADAM ZBIGNIEW,
Kalisz (PL)
(73) RC CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kalisz (PL)
(54) Wózek transportowy z ręcznym podnośnikiem ślimakowym
B1 (11) 227719
(41) 2016 07 18
(51) B62D 5/04 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
F16H 1/22 (2006.01)
(21) 412660
(22) 2013 10 23
(30) 102012222949.3
2012 12 12
DE
(86) 2013 10 23
PCT/EP13/72122
(87) 2014 06 19
WO14/090468
(72) GARNIER REMY, Remseck (DE); NAGEL WILLI, Remseck /
Hochdorf (DE)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Urządzenie przekładniowe i elektromotoryczny wzmacniacz
siły hamowania
B1 (11) 227881
(41) 2016 07 18
(51) B62D 57/024 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B60S 9/21 (2006.01)
B60R 9/02 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
(21) 410882
(22) 2015 01 07
(72) KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Platforma robota mobilnego
B1 (11) 227848
(41) 2016 01 04
(51) B62D 57/028 (2006.01)
B08B 9/46 (2006.01)
(21) 408659
(22) 2014 06 25
(72) JAGIEŁKA ROBERT, Gdańsk (PL)
(73) ZBIKO KONSTRUKCJE-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Wózek jezdny do inspekcji wewnętrznych powierzchni zbiorników zwłaszcza przeznaczonych do magazynowania substancji
ciekłych zapalnych, żrących lub trujących
B1 (11) 227621
(41) 2016 07 04
(51) B62D 57/032 (2006.01)
B25J 9/02 (2006.01)
(21) 410725
(22) 2014 12 22
(72) MIKOŁAJCZYK TADEUSZ, Bydgoszcz (PL); MALINOWSKI
TOMASZ, Bydgoszcz (PL); FĄS TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Dwunożny robot kroczący
B1 (11) 227831
(51) B63C 11/24 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)

(41) 2016 09 26
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(21) 411743
(22) 2015 03 25
(72) KŁOS RYSZARD, Reda (PL); CZARNECKI RYSZARD,
Warszawa (PL)
(73) KŁOS RYSZARD, Reda (PL); CZARNECKI RYSZARD, Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji obiegów otwartych, półzamkniętych i zamkniętych do stałego ciśnienia cząstkowego tlenu, przy szybkich
zmianach głębokości,korektor zanurzania i korektor wynurzania
B1 (11) 227885
(41) 2017 05 22
(51) B63C 11/48 (2006.01)
B63C 7/26 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 15/00 (2006.01)
(21) 414819
(22) 2015 11 16
(72) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(73) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(54) Identyfikator sygnałów ultradźwiękowych/infradźwiękowych
B1 (11) 227801
(41) 2015 12 07
(51) B65C 9/08 (2006.01)
(21) 408309
(22) 2014 05 23
(72) MALEJKI ARTUR, Biedrzychowice (PL)
(73) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Urządzenie do podawania etykiet
B1 (11) 227738
(41) 2016 02 01
(51) B65D 5/06 (2006.01)
B65B 35/24 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
(21) 412683
(22) 2015 06 11
(72) ZIELIŃSKI ANTONI, Nakło nad Notecią (PL); PRUSECKI
BENEDYKT, Nakło nad Notecią (PL)
(73) ZELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(54) Sposób pakowania sztućców jednorazowych w maszynie pakującej z udziałem etykiety kątowej
B1 (11) 227698
(41) 2013 09 30
(51) B65D 43/02 (2006.01)
B65D 51/02 (2006.01)
(21) 403300
(22) 2013 03 25
(72) BARDZIŃSKA HALINA, Oborniki Śląskie (PL)
(73) BARDZIŃSKA HALINA, Oborniki Śląskie (PL)
(54) Zestaw nasadek ochronnych na puszki
B1 (11) 227646
(41) 2017 02 13
(51) B65D 47/00 (2006.01)
B65D 25/38 (2006.01)
B67D 3/04 (2006.01)
B67D 7/02 (2010.01)
B67D 7/32 (2010.01)
B67D 7/36 (2010.01)
(21) 413347
(22) 2015 07 30
(72) NEGOWETTI MICHAŁ, Dębica (PL)
(73) STAROŃ WOJCIECH WELDING STAR, Zawada (PL)
(54) Złącze aseptyczne
B1 (11) 227642
(41) 2015 01 05
(51) B65D 65/02 (2006.01)
B65D 65/00 (2006.01)
B32B 3/02 (2006.01)
(21) 404399
(22) 2013 06 24
(72) MODLIŃSKI ADAM, Świebodzice (PL)
(73) CAST T. ANDRUSZKO, K. BUJAK, P. BUJAK, A. MODLIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Świebodzice (PL)
(54) Folia kompozytowa i sposób wytwarzania folii kompozytowej
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B1 (11) 227939
(41) 2015 11 09
(51) B65D 77/26 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
(21) 408042
(22) 2014 04 28
(72) BAGADZIŃSKI RYSZARD, Poznań (PL); BAGADZIŃSKI ROBERT,
Poznań (PL); BAGADZIŃSKI PATRYK, Poznań (PL)
(73) BAGADZIŃSKI RYSZARD, Poznań (PL); BAGADZIŃSKI ROBERT,
Poznań (PL); BAGADZIŃSKI PATRYK, Poznań (PL)
(54) Pozycjoner pojemników roboczych
B1 (11) 227919
(41) 2016 09 26
(51) B65D 90/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 411748
(22) 2015 03 25
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej zwłaszcza dla pokrywy zbiornika
B1 (11) 227884
(41) 2017 02 13
(51) B65G 17/42 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
(21) 413374
(22) 2015 08 04
(72) PRZESTRZELSKI DARIUSZ, Wińsko (PL); DUDA ANTONI,
Ozimek (PL); KUBIK TOMASZ, Ozimek (PL)
(73) PRZESTRZELSKI DARIUSZ ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH
CARBONEX, Wińsko (PL)
(54) Zespół płyty transportowej przenośnika płytowego
B1 (11) 227686
(41) 2012 06 18
(51) B65G 19/20 (2006.01)
F16G 13/18 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
(21) 397436
(22) 2011 12 16
(30) 102010061269.3
2010 12 15
DE
(72) BENECKE RAINER, Dortmund (DE); WIRTZ TORSTEN, Hilden (DE)
(73) J.D. Theile GmbH & Co. KG, Schwerte (DE)
(54) Ogniwo łańcuchowe poziome oraz łańcuch ogniwowy z tymi
ogniwami łańcuchowymi poziomymi
B1 (11) 227699
(41) 2014 10 27
(51) B65G 23/44 (2006.01)
(21) 403594
(22) 2013 04 18
(72) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Zespół napinający
B1 (11) 227883
(41) 2016 04 25
(51) B65G 39/04 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 413211
(22) 2015 07 23
(72) ZOMBROŃ MAREK, Lubnów (PL); KRÓL ROBERT, Wrocław (PL);
KISIELEWSKI WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krążnik przenośnika taśmowego
B1 (11) 227691
(41) 2015 03 30
(51) B65G 45/10 (2006.01)
(21) 405431
(22) 2013 09 23
(72) KOGA WALDEMAR, Jerzykowo (PL); BRAJEREK PAWEŁ,
Jerzykowo (PL)
(73) KOGA WALDEMAR KOGA, Jerzykowo (PL)
(54) Zespół do mycia taśmy transportera, zwłaszcza do transportu
pojemników szklanych, metalowych i z tworzyw sztucznych, w rozlewniach medium

Nr 1/2018

B1 (11) 227768
(41) 2015 09 14
(51) B65G 53/16 (2006.01)
B01F 3/18 (2006.01)
B01F 5/02 (2006.01)
(21) 407426
(22) 2014 03 10
(72) BIEŃ TOMASZ, Bolmin (PL); ŁABUZ KRYSTIAN, Drygulec (PL)
(73) BIKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowiny (PL)
(54) Sposób mieszania suchych, sypkich substancji oraz urządzenie
do mieszania suchych, sypkich substancji
B1 (11) 227901
(41) 2015 01 05
(51) B82B 1/00 (2006.01)
(21) 404475
(22) 2013 06 27
(72) SADECKA KATARZYNA, Warszawa (PL); GAJC MARCIN,
Warszawa (PL); PAWLAK DOROTA, Warszawa (PL); KŁOS ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Materiał eutektyczny, zwłaszcza metalodielektryczny
B1 (11) 227708
(41) 2014 10 27
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/16 (2017.01)
(21) 403535
(22) 2013 04 15
(72) SZYMAŃSKI ŁUKASZ, Łódź (PL); KOŁACIŃSKI ZBIGNIEW,
Łódź (PL); WIAK SŁAWOMIR, Bukowiec (PL); RANISZEWSKI
GRZEGORZ, Sieradz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Reaktor do syntezy nanomateriałów
B1 (11) 227784
(41) 2014 12 22
(51) C01B 33/26 (2006.01)
C01B 33/44 (2006.01)
(21) 404345
(22) 2013 06 17
(72) KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); DZIALUK
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); ROMANOWSKI MARCIN,
Gliwice (PL); SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); SZULC
RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Interkalowane glinokrzemiany warstwowe i sposób interkalacji
glinokrzemianów warstwowych
B1 (11) 227655
(41) 2014 11 10
(51) C01G 25/00 (2006.01)
C01G 27/00 (2006.01)
B01J 39/00 (2006.01)
(21) 403713
(22) 2013 04 29
(72) SMOLIK MAREK, Gliwice (PL); JAKÓBIK-KOLON AGATA,
Kleszczów (PL); HUBICKI ZBIGNIEW, Lublin (PL); KOROLEWICZ
TEOFIL, Gliwice (PL); SIEPIETOWSKI ŁUKASZ, Knurów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej
B1 (11) 227656
(41) 2014 11 24
(51) C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
(21) 403863
(22) 2013 05 13
(72) SMOLIK MAREK, Gliwice (PL); JAKÓBIK-KOLON AGATA,
Kleszczów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu(IV)
i hafnu(IV) z ich roztworów szczawianowych

Nr 1/2018
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B1 (11) 227874
(41) 2013 10 14
(51) C02F 1/463 (2006.01)
(21) 398701
(22) 2012 04 02
(72) PIEROŻYŃSKI BOGUSŁAW, Stawiguda (PL); SMOCZYŃSKI
LECH, Olsztyn-Kieźliny (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Elektrokoagulator do oczyszczania ścieków
B1 (11) 227604
(41) 2015 08 31
(51) C02F 11/04 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
(21) 407251
(22) 2014 02 19
(72) DRAGAN JAROSŁAW, Włoszczowa (PL); DRAGAN MARIUSZ,
Łódź (PL); KURDZIEL WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) MIKROBIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zbiornik fermentacyjny zwłaszcza mikrobiogazowni
B1 (11) 227795
(41) 2014 11 24
(51) C04B 18/10 (2006.01)
C04B 33/135 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 403885
(22) 2013 05 15
(72) DYCZEK JERZY, Kraków (PL); RÓŻALSKI ADAM, Zabierzów (PL);
MRÓZ RADOSŁAW, Kraków (PL); SKOTNICKI HENRYK, Rytwiany (PL);
PŁACHECKI JACEK, Połaniec (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób zagospodarowania mieszanki popiołowo-żużlowej
pochodzącej ze spalania węgla kamiennego z dodatkiem biomasy
B1 (11) 227766
(41) 2015 02 02
(51) C05D 9/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 404894
(22) 2013 07 29
(72) KARDASZ HUBERT, Warszawa (PL); CZAJA TADEUSZ, Olkusz (PL);
WĘGLARZ ADAM, Olkusz (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Preparat zawierający tytan, sposób wytwarzania preparatu
zawierającego tytan oraz zastosowanie preparatu zawierającego
tytan w uprawie roślin
B1 (11) 227586
(41) 2014 09 01
(51) C05F 11/08 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(21) 402840
(22) 2013 02 20
(72) SMOLIŃSKA URSZULA, Sochaczew (PL); KOWALSKA BEATA,
Skierniewice (PL); SZCZECH MAGDALENA, Skierniewice (PL);
KOWALCZYK WALDEMAR, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Podłoże do uprawy roślin, sposób przygotowania podłoża oraz
zastosowanie podłoża do namnażania grzyba z rodzaju Trichoderma
B1 (11) 227752
(41) 2016 07 18
(51) C05F 11/08 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 410899
(22) 2015 01 08
(72) WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN BEATA, Siedlce (PL); JANKOWSKI
KAZIMIERZ, Siedlce (PL); MALINOWSKA ELŻBIETA,
Dąbrówka-Ług (PL); SOSNOWSKI JACEK, Biała Podlaska (PL);
KOLCZAREK ROMAN, Głuchołazy (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów po produkcji pieczarek
B1 (11) 227633
(41) 2016 12 05
(51) C05F 11/08 (2006.01)
(21) 412511
(22) 2015 05 28
(72) KALEMBASA DOROTA, Siedlce (PL); KALEMBASA STANISŁAW,
Siedlce (PL); SYMANOWICZ BARBARA, Siedlce (PL); WYSOKIŃSKI
ANDRZEJ, Siedlce (PL); JAREMKO DAWID, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nawóz organiczny z podłoża po uprawie pieczarek
B1 (11) 227747
(41) 2015 02 02
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
(21) 404953
(22) 2013 08 01
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); HOFFMANN KRYSTYNA,
Wrocław (PL); MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI
ZYGMUNT, Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nawóz mineralny przeznaczony w szczególności dla upraw
kukurydzy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227594
(41) 2015 02 16
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 404999
(22) 2013 08 05
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego o spowolnionym uwalnianiu składników odżywczych
B1 (11) 227792
(41) 2013 09 30
(51) C07C 67/03 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/54 (2006.01)
C07C 69/24 (2006.01)
C07C 69/67 (2006.01)
C10M 129/70 (2006.01)
(21) 398598
(22) 2012 03 23
(72) KORZENIOWSKI WACŁAW, Tarnów (PL); KORZENIOWSKI
ŁUKASZ, Tarnów (PL); KORZENIOWSKI KRZYSZTOF, Tarnów (PL)
(73) KORZENIOWSKI WACŁAW CHEMENERGIA, Tarnów (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów syntetycznych
B1 (11) 227937
(41) 2006 06 12
(51) C07D 207/12 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 378918
(22) 2003 10 31
(30) 60/467,159
2003 05 02
US
60/476,083
2003 06 04
US
60/475,884
2003 06 05
US
60/475,912
2003 06 05
US
60/476,447
2003 06 05
US
60/489,659
2003 07 23
US
60/493,392
2003 08 07
US
(86) 2003 10 31
PCT/US03/34655
(87) 2004 11 18
WO04/099137
(72) BEATCH GREGORY N., Vancouver (CA); CHOI LEWIS SIU
LEUNG, Burnaby (CA); JUNG GRACE, New Westminster (CA); LIU
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YUZHONG, Vancouver (CA); PLOUVIER BERTRAND, Vancouver (CA);
WALL RICHARD, Vancouver (CA); ZHU JEFF, Greensboro (US);
ZOLOTOY ALEXANDER, Richmond (CA); BARRETT ANTHONY G.M.,
Londyn (GB); CHOU DOUG TA HUNG, Vancouver (CA); SHENG TAO,
Westwood (US); WALKER MICHAEL J.A., Vancouver (CA); YONG
SANDRO L., Vancouver (CA)
(73) CARDIOME PHARMA CORP., Vancouver (CA)
(54) Sposób wytwarzania związku typu eteru aminocykloheksylowego, związek typu eteru aminocykloheksylowego, jego kompozycja, sposób modulowania aktywności kanałów jonowych, oraz
zastosowanie związku typu eteru aminocykloheksylowego do wytwarzania leku
B1 (11) 227826
(41) 2015 02 16
(51) C07D 233/61 (2006.01)
(21) 408027
(22) 2014 04 28
(72) GOLDEMAN WALDEMAR, Wrocław (PL); ROJEK TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 6-amino-2-(imidazo-1-ilo)heksanowy i kwas 2-amino-6-(imidazo-1-ilo)-heksanowy oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 227813
(41) 2013 04 29
(51) C07D 471/14 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 15/10 (2006.01)
(21) 396662
(22) 2011 10 17
(72) ADRJANOWICZ KAROLINA, Częstochowa (PL); KAMIŃSKI
KAMIL, Sosnowiec (PL); ŻAKOWIECKI DANIEL,
Starogard Gdański (PL); PALUCH MARIAN, Imielin (PL); HAWEŁEK
ŁUKASZ, Górki Śląskie (PL); GRUSZKA IRENA, Świętochłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania tadalafilu w stabilnej formie amorficznej.
B1 (11) 227840
(41) 2006 01 09
(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/4162 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 376797
(22) 2003 11 10
(30) 60/428,893
2002 11 22
US
(86) 2003 11 10
PCT/US03/32747
(87) 2004 06 10
WO04/048382
(72) BEIGHT DOUGLAS WADE, Frankfort (US); SAWYER JASON
SCOTT, Indianapolis (US); YINGLING JONATHAN MICHAEL, Fishers
(US)
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis (US)
(54) Związek chinolinylopirolopirazolowy, preparat farmaceutyczny
zawierający ten związek oraz zastosowanie tego związku do leczenia
B1 (11) 227918
(41) 2015 01 19
(51) C07D 513/14 (2006.01)
A61K 31/542 (2006.01)
A61K 31/4353 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 404629
(22) 2013 07 10
(72) PLUTA KRYSTIAN, Sosnowiec (PL); MORAK-MŁODAWSKA
BEATA, Będzin (PL); ZIMECKI MICHAŁ, Wrocław (PL); JELEŃ
MAŁGORZATA, Chorzów (PL); ARTYM JOLANTA, Brzeg Dolny (PL);
KOCIĘBA MAJA, Wrocław (PL)
(73) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice (PL)
(54) 10H-1,8-diazafenotiazyna, jej zastosowanie i sposób otrzymywania, 10-podstawione 1,8-diazafenotiazyny, ich zastosowanie
i sposób otrzymywania oraz kompozycje farmaceutyczne zawierające 10H-dipirydotiazynę o budowie 10H-1,8-diazafenotiazyny i/lub
nowe 10-podstawione 1,8-diazafenotiazyny

Nr 1/2018

B1 (11) 227761
(41) 2014 01 07
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07C 59/265 (2006.01)
(21) 399737
(22) 2012 07 02
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
ZALEWSKA ANETA, Kielce (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
ZALEWSKA ANETA, Kielce (PL)
(54) Wodne roztwory cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra (I) i miedzi (II) oraz sposób otrzymywania wodnych roztworów
cytrynianowo-boranowych kompleksów srebra (I) i miedzi (II)
B1 (11) 227856
(41) 2014 04 28
(51) C07F 3/06 (2006.01)
C30B 7/14 (2006.01)
(21) 401333
(22) 2012 10 24
(72) MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); SZKLARZEWICZ
JANUSZ, Kraków (PL); SKORUPIŃSKA BEATA, Kolsko (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowy związek metaloorganiczny typu MOF oraz sposób otrzymywania nowego związku typu MOF
B1 (11) 227612
(41) 2013 12 09
(51) C07F 9/32 (2006.01)
(21) 402779
(22) 2013 02 15
(72) MAJEWSKA PAULINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasu (2R,S)-2-hydroksy-2-[((P)R,S)-etoksyfenylofosfinylo]octowego
B1 (11) 227742
(41) 2012 12 17
(51) C07F 9/40 (2006.01)
C07F 9/6561 (2006.01)
C12N 9/99 (2006.01)
(21) 399613
(22) 2012 06 21
(72) SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); GRZYWA RENATA,
Wrocław (PL); BURSTER TIMO, Senden Witzighausen (DE);
PIETRUSEWICZ EWA, Wrocław (PL); OLEKSYSZYN JÓZEF,
Siechnice (PL); BOEHM BERNHARD OTTO, Ulm (DE); WINIARSKI
ŁUKASZ, Zielona Góra (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIVERSITÄT
ULM, Ulm (DE)
(54) Pochodne estrów diarylowych kwasów 1-aminoalkanofosfonowych, sposób wytwarzania pochodnych estrów diarylowych
kwasów 1-aminoalkanofosfonowych oraz ich zastosowanie
B1 (11) 227790
(41) 2017 02 27
(51) C07F 9/40 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413516
(22) 2015 08 13
(72) BORYCZKA STANISŁAW, Sosnowiec (PL); CHROBAK ELWIRA,
Katowice (PL); LATOCHA MAŁGORZATA, Katowice (PL); KADELA
MONIKA, Katowice (PL); BĘBENEK EWA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice (PL)
(54) Fosfoniany acetylenowych pochodnych betuliny o działaniu
przeciwnowotworowym, sposób ich wytwarzania i zastosowanie.
B1 (11) 227609
(51) C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)

(41) 2014 05 26
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(21) 401631
(22) 2012 11 15
(72) CZARNOCKI STEFAN, Szańków (PL); GRELA KAROL, Warszawa (PL)
(73) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Nowe kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 227760
(41) 2013 12 23
(51) C07H 21/04 (2006.01)
(21) 399630
(22) 2012 06 22
(72) BARANIAK JANINA, Łódź (PL); KACZMAREK RENATA, Łódź (PL);
KORCZYŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL); RADZIKOWSKA EWA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych oligonukleotydów zawierających co najmniej jedno wiązanie fosfodiestrowe, w którym
niemostkowy atom tlenu jest zastąpiony atomem siarki
B1 (11) 227833
(41) 2017 02 13
(51) C07K 5/10 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
A61K 38/07 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 416659
(22) 2016 04 01
(72) SKOREŃSKI MARCIN, Jelcz-Laskowice (PL); OLEKSYSZYN
JÓZEF, Siechnice (PL); SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Peptydowe pochodne S-enancjomerów diarylowych estrów
kwasów 1-aminoalkilofosfonowych, sposób ich wytwarzania oraz
zastosowanie
B1 (11) 227777
(41) 2015 09 28
(51) C08B 31/00 (2006.01)
(21) 407597
(22) 2014 03 21
(72) WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL); SPYCHAJ
TADEUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Biodegradowalne hydrofilowe mikrocząstki na bazie pochodnych skrobi i sposób otrzymywania biodegradowalnych hydrofilowych mikrocząstek na bazie pochodnych skrobi
B1 (11) 227703
(41) 2015 10 26
(51) C08G 18/48 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
(21) 407875
(22) 2014 04 14
(72) PRZEKURAT ADAM, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT SYLWIA,
Bydgoszcz (PL); SZCZEPKOWSKI LEONARD, Bydgoszcz (PL);
RYSZKOWSKA JOANNA, Konstancin Jeziorna (PL); AUGUŚCIK
MONIKA, Żabia Wola (PL)
(73) PRZEKURAT ADAM FAMPUR, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania nadających się do prania wiskoelastycznych pianek poliuretanowych
B1 (11) 227922
(41) 2016 02 29
(51) C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
(21) 409280
(22) 2014 08 27
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); SYNORADZKI LUDWIK,
Warszawa (PL); MIERZEJEWSKA JOLANTA, Warszawa (PL);
WOJTKIEWICZ EMILIA, Łoje (PL); PARZYSZEK ANETA, Sulbiny (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu
B1 (11) 227711
(51) C08H 8/00 (2010.01)

(41) 2015 06 08

15

C07C 211/62 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
(21) 406282
(22) 2013 11 27
(72) PAUKSZTA DOMINIK, Poznań (PL); BORYSIAK SŁAWOMIR,
Zalasewo (PL); SKRZYPCZAK ANDRZEJ, Poznań (PL); PERNAK
JULIUSZ, Poznań (PL); KUSTER KAMIL, Duszniki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób modyfikacji cieczami jonowymi powierzchni materiałów lignocelulozowych w celu otrzymania materiału stanowiącego
napełniacz do otrzymywania kompozytów
B1 (11) 227595
(41) 2015 04 13
(51) C08J 3/28 (2006.01)
C08L 1/26 (2006.01)
(21) 405499
(22) 2013 09 30
(72) WACH RADOSŁAW A., Łódź (PL); ROKITA BOŻENA, Łódź (PL);
BARTOSZEK NINA, Majówka (PL); ULAŃSKI PIOTR, Łódź (PL);
ROSIAK JANUSZ M., Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); ROSIAK JANUSZ M.,
Łódź (PL); ULAŃSKI PIOTR, Łódź (PL); WACH RADOSŁAW A., Łódź
(PL); ROKITA BOŻENA, Łódź (PL); BARTOSZEK NINA, Majówka (PL)
(54) Sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego z karboksymetylocelulozy
B1 (11) 227836
(41) 2016 07 18
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
(21) 410870
(22) 2015 01 12
(72) KWIATKOWSKI KONRAD, Dołuje (PL); KWIATKOWSKA
MAGDALENA, Szczecin (PL); NACHMAN MAŁGORZATA,
Stargard Szczeciński (PL); ROSŁANIEC ZBIGNIEW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Elastomerowy termoplastyczny granulat do wykonywania
kompozytów i sposób otrzymywania elastomerowego termoplastycznego granulatu do wykonywania kompozytów
B1 (11) 227587
(41) 2014 09 15
(51) C09D 5/32 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
(21) 403043
(22) 2013 03 07
(72) ANDRZEJEWSKA EWA, Poznań (PL); MARCINKOWSKA
AGNIESZKA, Poznań (PL); PRZĄDKA DAWID, Zbąszyń (PL);
MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL); DUTKIEWICZ MICHAŁ,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania światłoutwardzalnych powłok o podwyższonej odporności na zarysowania i zwiększonej hydrofobowości,
zawierających funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany
B1 (11) 227906
(41) 2014 09 29
(51) C09D 167/00 (2006.01)
C09D 1/08 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
(21) 403326
(22) 2013 03 27
(72) BELYAVSKIY VADIM, Sosnowiec (PL); LIS KATARZYNA OTYLIA,
Toruń (PL)
(73) BELYAVSKIY VADIM, Sosnowiec (PL); LIS KATARZYNA OTYLIA,
Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania silikatowo-hybrydowej kompozytowej
farby
B1 (11) 227779
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)

(41) 2017 02 13
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(21) 413334
(22) 2015 08 03
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnej taśmy
B1 (11) 227890
(41) 2017 06 19
(51) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 415090
(22) 2015 12 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Samoprzylepna taśma na bazie kleju silikonowego i sposób
wytwarzania samoprzylepnej taśmy na bazie kleju silikonowego
B1 (11) 227892
(41) 2017 08 16
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
(21) 416090
(22) 2016 02 11
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Rozpuszczalnikowy klej samoprzylepny do polepszenia przyczepności opon samochodowych do podłoża podczas startu samochodu, zwłaszcza wyścigowego
B1 (11) 227891
(41) 2017 07 17
(51) C09J 183/04 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(21) 415623
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania fotoreaktywnych, sieciowanych promieniowaniem UV silikonowych klejów samoprzylepnych
B1 (11) 227635
(41) 2017 04 24
(51) C09K 5/10 (2006.01)
(21) 414404
(22) 2015 10 16
(72) NADOLNY ZBIGNIEW, Poznań (PL); DOMBEK GRZEGORZ,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Mieszanina chłodząca urządzenia elektroenergetyczne
B1 (11) 227690
(41) 2016 10 24
(51) C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
(21) 412048
(22) 2015 04 16
(72) MARCINIAK ŁUKASZ, Wrocław (PL); TOMALA ROBERT,
Wieluń (PL); STEFAŃSKI MARIUSZ, Wrocław (PL); HRENIAK
DARIUSZ, Wrocław (PL); STĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób regulacji barwy światła emitowanego w układach zawierających co najmniej jedną matrycę z elementem aktywnym
optycznie w postaci ceranu strontowego domieszkowanego jonami
ziem rzadkich
B1 (11) 227796
(51) C09K 11/81 (2006.01)

(41) 2015 01 05

Nr 1/2018

C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/71 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
(21) 404483
(22) 2013 06 27
(72) PĄZIK ROBERT, Opole (PL); CHYBZIŃSKI JACEK, Legnica (PL);
WATRAS ADAM, Wrocław (PL); DEREŃ PRZEMYSŁAW JACEK,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania pirofosforanów
B1 (11) 227865
(41) 2016 02 01
(51) C09K 17/52 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
(21) 408947
(22) 2014 07 21
(72) PAWŁOWSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL); PAWŁOWSKI
LUCJAN, Lublin (PL); BARAN STANISŁAW, Lublin (PL);
KWIATKOWSKI ZYGMUNT, Ciecierzyn (PL); WESOŁOWSKI MARIAN,
Lublin (PL); PAWŁOWSKI ARTUR, Lublin (PL); CEL WOJCIECH,
Piotrków Trybunalski (PL); KUJAWSKA JUSTYNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji
wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych
B1 (11) 227935
(41) 2015 12 07
(51) C10B 27/06 (2006.01)
(21) 408359
(22) 2014 05 28
(72) HUMMER WIKTOR, Zabrze (PL); ŁABA STANISŁAW, Zabrze (PL);
TUKAJ MIROSŁAW, Olkusz (PL); DUMA ANTONI, Olkusz (PL); GRZYB
TOMASZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do odprowadzenia wody z rury przerzutowej baterii
koksowniczej
B1 (11) 227839
(41) 2015 11 09
(51) C10G 21/22 (2006.01)
(21) 410700
(22) 2012 10 09
(86) 2012 10 09
PCT/RU12/00815
(87) 2014 04 17
WO14/058333
(72) TSEBULAEV VICTOR ALEKSEEVICH,
Nizhny Novgorod (RU); KHODOV NIKOLAY VLADIMIROVICH,
Nizhny Novgorod (RU); KUIMOV ANDREY FEDEROVICH,
Volodarsk (RU); RADBIL ARKADIY BENYUMINOVICH,
Nizhny Novgorod (RU); DOLINSKY TARAS IVANOVICH,
Nizhny Novgorod (RU); MAZURIN OLEG ANATOLYEVICH,
Novokuybyshevsk (RU)
(73) ORGKHIM Biochemical Holding Management Company, Joint
Stock Company, Nizhny Novgorod (RU)
(54) Sposób wytwarzania nie-rakotwórczego aromatycznego oleju
technologicznego
B1 (11) 227903
(41) 2012 08 13
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 398023
(22) 2012 02 07
(30) 13/022553
2011 02 07
US
(72) KHOSRAVIAN KHODARAM RUSTOM, Houston (US); TYREE
RONALD FREDERICK, Houston (US); MCKENNA PATRICK JOSEPH,
Houston (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ do odzyskiwania energii w instalacjach przemysłowych,
zwłaszcza w instalacjach gazu syntezowego

Nr 1/2018
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B1 (11) 227749
(41) 2015 09 14
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 407495
(22) 2014 03 12
(72) BRZYCHCZYK BEATA, Kraków (PL); BRZYCHCZYK PIOTR,
Kraków (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Żywiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Reaktor do termicznej konwersji ze złożem stałym, zwłaszcza
do zgazowywania biomasy z dodatkiem materiału inertnego
B1 (11) 227820
(41) 2015 10 26
(51) C10K 1/04 (2006.01)
(21) 407933
(22) 2014 04 17
(72) WILK MAŁGORZATA, Kraków (PL); NIKIEL MAŁGORZATA,
Gliwice (PL)
(73) TOREN SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób chłodzenia i oczyszczania syngazu
B1 (11) 227870
(41) 2014 03 17
(51) C10L 1/06 (2006.01)
(21) 400643
(22) 2012 09 04
(72) PILARCZYK JANUSZ ANDRZEJ, Płock (PL); BARTUŚ
STANISŁAW, Płock (PL); RYCHLIK WOJCIECH, Warszawa (PL); GŁOS
TADEUSZ, Płock (PL); ŚWITALSKI MARIAN, Płock (PL)
(73) WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Benzyna lotnicza o obniżonej zawartości ołowiu
B1 (11) 227607
(41) 2013 04 29
(51) C10L 5/26 (2006.01)
(21) 396677
(22) 2011 10 18
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL); JACHYRA JAN,
Nowa Dęba (PL); WASYLEWICZ JANUSZ, Brzozów (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); EKOBRYKIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzozów (PL)
(54) Sposób wytwarzania brykietów i/lub pelletów do spalania
w kotłach
B1 (11) 227583
(41) 2014 04 28
(51) C10M 137/10 (2006.01)
(21) 401247
(22) 2012 10 16
(72) PŁAZA STANISŁAW, Łódź (PL); ŁOPUSIŃSKI ANDRZEJ,
Chechło Pierwsze (PL); MARKOWICZ STANISŁAW WOJCIECH,
Łódź (PL); STANECKA-BADURA RENATA, Łódź (PL); CICHOMSKI
MICHAŁ, Zduńska Wola (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie pochodnych kwasów poli(oksyalkileno)ditiofosforowych jako wielofunkcyjnych dodatków do środków smarowych
o niskiej zawartości fosforu
B1 (11) 227910
(41) 2014 09 15
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/19 (2006.01)
(21) 402999
(22) 2013 03 05
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL);
ŁAGUN SŁAWOMIR, Piła (PL); GAŁĘCKI ZBIGNIEW, Skórka (PL)
(73) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła (PL); PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Szczepy Escherichia coli
B1 (11) 227938
(51) C12N 15/117 (2010.01)
A61K 39/00 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
(21) 375398
(30) 60/404,479

(41) 2005 11 28

(22) 2003 08 19
2002 08 19

US

17

60/404,820
2002 08 19
US
60/429,701
2002 11 27
US
60/447,377
2003 02 14
US
(86) 2003 08 19
PCT/US03/25935
(87) 2004 02 26
WO04/016805
(72) KRIEG ARTHUR M., Wellesley (US); SAMULOWITZ ULRIKE,
Langenfeld (DE); VOLLMER JOERG, Duesseldorf (DE); UHLMANN
EUGEN, Glashuetten (DE); JURK MARION, Duesseldorf (DE); LIPFORD
GRAYSON, Duesseldorf (DE); RANKIN ROBERT, Hemmen (NL)
(73) COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, INC., New York (US); COLEY
PHARMACEUTICAL GMBH, Duesseldorf (DE)
(54) Immunostymulujące oligonukleotydy
B1 (11) 227785
(41) 2015 01 05
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 404539
(22) 2013 07 02
(72) ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL); KACZMAREK ALICJA,
Zduńska Wola (PL); PYĆ RITA, Łódź (PL); SZCZĘSNA-ANTCZAK
MIROSŁAWA, Łódź (PL); RAMIĘGA TOMASZ, Łódź (PL); WĄCHAŁA
RADOSŁAW, Włocławek (PL); STĘPCZYŃSKA MILENA, Ozorków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu enzymów oksydoredukcyjnych
B1 (11) 227786
(41) 2015 01 05
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 404540
(22) 2013 07 02
(72) ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL); KACZMAREK ALICJA,
Zduńska Wola (PL); PYĆ RITA, Łódź (PL); SZCZĘSNA-ANTCZAK
MIROSŁAWA, Łódź (PL); RAMIĘGA TOMASZ, Łódź (PL); WĄCHAŁA
RADOSŁAW, Włocławek (PL); STĘPCZYŃSKA MILENA, Ozorków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu enzymów oksydoredukcyjnych
B1 (11) 227591
(41) 2015 01 19
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 404593
(22) 2013 07 08
(72) ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL); SZCZĘSNA-ANTCZAK
MIROSŁAWA, Łódź (PL); MAKOWSKI KRZYSZTOF, Zgierz (PL);
SIWIEC ELŻBIETA, Radom (PL); STAŃCZYK ŁUKASZ, Łódź (PL);
PAWELEC EWA, Radom (PL); BOROWSKA AGNIESZKA,
Ozorków (PL); MAKOWSKA MONIKA, Radom (PL); STRUSZCZYKŚWITA KATARZYNA, Rosanów (PL); GRĄDKOWSKI MARIAN,
Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy
oraz sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych w obecności
tego preparatu jako katalizatora enzymatycznego
B1 (11) 227592
(41) 2015 01 19
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 404594
(22) 2013 07 08
(72) ANTCZAK TADEUSZ, Łódź (PL); SZCZĘSNA-ANTCZAK
MIROSŁAWA, Łódź (PL); MAKOWSKI KRZYSZTOF, Zgierz (PL);
SIWIEC ELŻBIETA, Radom (PL); STAŃCZYK ŁUKASZ, Łódź (PL);
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PAWELEC EWA, Radom (PL); BOROWSKA AGNIESZKA,
Ozorków (PL); MAKOWSKA MONIKA, Radom (PL); STRUSZCZYKŚWITA KATARZYNA, Rosanów (PL); GRĄDKOWSKI MARIAN,
Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy
oraz sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczowych w obecności
tego preparatu jako katalizatora enzymatycznego
B1 (11) 227860
(41) 2016 11 07
(51) C12P 19/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 13/00 (2006.01)
(21) 412146
(22) 2015 04 29
(72) FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL); ŻYWICKA ANNA, Łobez (PL); PEITLER DOROTA,
Lębork (PL); DROZD RADOSŁAW, Szczecin (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); KONOPACKI MACIEJ, Szczecin (PL); JUNKA ADAM,
Wrocław (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej
B1 (11) 227930
(41) 2014 07 07
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 402289
(22) 2012 12 28
(72) GURDA DOROTA, Poznań (PL); JAKUBOWSKI HIERONIM,
Poznań (PL); KIETRYS ANNA M., Plewiska (PL); HANDSCHUH
LUIZA, Jerzykowo (PL); FIGLEROWICZ MAREK, Borówiec (PL);
TWARDOWSKI TOMASZ, Kiekrz (PL); SUSZYŃSKA-ZAJCZYK
JOANNA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie molekularnych biomarkerów do oznaczania
wczesnych chorobowych zmian strukturalnych śródbłonka naczyń
krwionośnych spowodowanych hiperhomocysteinemią wywołaną
podwyższonym poziomem tiolaktonu homocysteiny we krwi
B1 (11) 227931
(41) 2014 07 07
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 402291
(22) 2012 12 28
(72) GURDA DOROTA, Poznań (PL); JAKUBOWSKI HIERONIM,
Poznań (PL); KIETRYS ANNA M., Plewiska (PL); HANDSCHUH
LUIZA, Jerzykowo (PL); FIGLEROWICZ MAREK, Borówiec (PL);
TWARDOWSKI TOMASZ, Kiekrz (PL); SUSZYŃSKA-ZAJCZYK
JOANNA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL)
(54) Sposób określania zmian ekspresji cząsteczek miRNA in vitro
w celu oznaczania wczesnych chorobowych zmian strukturalnych
śródbłonka naczyń krwionośnych spowodowanych hiperhomocysteinemią
B1 (11) 227588
(41) 2014 10 13
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 403515
(22) 2013 04 12
(72) ŻACZEK ANNA, Gdynia (PL); MARKIEWICZ ALEKSANDRA,
Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wykrywania in vitro agresywnych komórek nowotworowych o fenotypie macierzystym i/lub mezenchymalnym, zestaw
do wykrywania oraz zastosowanie sposobu do wykrywania in vitro
agresywnych komórek nowotworowych o fenotypie macierzystym
i/lub mezenchymalnym do przewidywania przebiegu raka piersi

Nr 1/2018

B1 (11) 227745
(41) 2014 11 24
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 403921
(22) 2013 05 16
(72) SZEWCZYK BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); RĄBALSKI ŁUKASZ,
Świdwin (PL); MINTA ZENON, Puławy (PL); ŚMIETANKA KRZYSZTOF,
Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Zestaw starterów oligonukleotydowych oraz zastosowanie
zestawu starterów oligonukleotydowych do detekcji i różnicowania
odmiennych szczepów NDV
B1 (11) 227811
(41) 2016 01 04
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 408727
(22) 2014 06 30
(72) BOGUSZEWSKA-CHACHULSKA ANNA, Warszawa (PL);
KRAWCZYK MARIUSZ, Raszyn (PL); WĄSOWSKA ANNA,
Tarnowskie Góry (PL); ZAGULSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zestaw diagnostyczny i sposób jednoczesnego wykrywania
mutacji w obrębie genu NF1 dla grupy pacjentów z podejrzeniem
choroby Recklinghausena.
B1 (11) 227625
(41) 2016 07 04
(51) C13B 20/00 (2011.01)
C13B 10/14 (2011.01)
(21) 410830
(22) 2014 12 24
(72) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) BARYGA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Sposób zwiększania wydajności cukru w procesie przerobu
buraka cukrowego
B1 (11) 227662
(41) 2015 06 22
(51) C22B 7/02 (2006.01)
(21) 406547
(22) 2013 12 16
(72) OLESZEK SYLWIA IZABELA, Duszniki-Zdrój (PL); GRABDA
MARIUSZ GRZEGORZ, Staszów (PL); SHIBATA ETSURO,
Wakabayashi Ward (JP); NAKAMURA TAKASHI, Aoba Ward (JP)
(73) INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób odseparowania metali obecnych w pyłach pochodzących z elektrycznych pieców łukowych.
B1 (11) 227684
(41) 2015 10 26
(51) C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
(21) 407913
(22) 2014 04 15
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL);
GŁOWNIA JAN, Kraków (PL); TĘCZA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT METALURGII
I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO,
Kraków (PL)
(54) Wysokomanganowe staliwo o strukturze globularnej
B1 (11) 227829
(41) 2016 03 14
(51) C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/24 (2006.01)
(21) 409369
(22) 2014 09 04
(72) MOJECKI MACIEJ, Kielce (PL); ZALEWA MAGDALENA,
Jaworznia (PL)
(73) MOJECKI MACIEJ, Kielce (PL); ZALEWA MAGDALENA,
Jaworznia (PL)
(54) Stal stopowa narzędziowa
B1 (11) 227728
(51) C23C 2/30 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
(21) 419542

(41) 2017 06 05
(22) 2016 11 22
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(72) WESOŁOWSKI JAN, Bytom (PL); MALARA SZYMON,
Gliwice (PL); CUDOWSKI ADAM, Bielsko-Biała (PL); ANIOŁ RAFAŁ,
Modlnica (PL); MLECZKO WOJCIECH, Pszczyna (PL); KAŁUŻA
MARCIN, Czernica (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); PPUH GAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Topnik do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów
żelaza
B1 (11) 227731
(41) 2015 05 25
(51) C23C 4/06 (2006.01)
C23C 28/02 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)
(21) 406162
(22) 2013 11 21
(72) NAPADŁEK WOJCIECH, Warszawa (PL); NAPADŁEK MICHAŁ,
Warszawa (PL); BĄK EDWARD, Piotrowice (PL); BĄK GRZEGORZ,
Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich na metalowych materiałach konstrukcyjnych z wykorzystaniem
mikroobróbki laserowej
B1 (11) 227683
(41) 2017 05 08
(51) C23C 10/02 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/52 (2006.01)
C23C 10/60 (2006.01)
(21) 414688
(22) 2015 11 05
(72) PROZNER JAKUB, Wieluń (PL)
(73) PROMET SPÓŁKA AKCYJNA, Starachowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania pakietów łączników ze stali niskowęglowej
w ocynku termodyfuzyjnym
B1 (11) 227744
(41) 2014 11 24
(51) C23C 16/44 (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 403897
(22) 2013 05 15
(72) GIERAŁTOWSKA SYLWIA, Warszawa (PL); WACHNICKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); GODLEWSKI
MAREK, Warszawa (PL); KOPALKO KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej
powierzchni
B1 (11) 227668
(41) 2017 07 03
(51) C23C 24/00 (2006.01)
C23C 24/08 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
C23C 22/66 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
(21) 415523
(22) 2015 12 23
(72) TACIKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); KOBUS PRZEMYSŁAW,
Marki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób poprawy własności użytkowych stopów magnezu
B1 (11) 227720
(51) C23C 24/10 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/14 (2014.01)
B23K 26/34 (2014.01)

(41) 2017 05 08
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(21) 414518
(22) 2015 10 26
(72) JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL); GÓRKA JACEK, Sanok (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw wierzchnich z węglikiem wolframu
na powierzchni stalowych pancerzy
B1 (11) 227799
(41) 2015 12 07
(51) D01F 1/10 (2006.01)
D01F 6/90 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 93/00 (2006.01)
(21) 408368
(22) 2014 05 29
(72) LASENKO INGA, Ryga (LV)
(73) JLU Technologies Ltd, Ryga (LV)
(54) Kompozytowe włókno bursztynowe
B1 (11) 227842
(41) 2013 04 02
(51) D04H 1/46 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
A61F 13/00 (2006.01)
(21) 396496
(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 płatków kosmetycznych oraz sposób wytwarzania włókniny, zwłaszcza do produkcji wyrobów higienicznych, zwłaszcza
płatków kosmetycznych
B1 (11) 227700
(41) 2015 05 25
(51) D06N 3/04 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
(21) 405999
(22) 2013 11 12
(72) MICHTA DARIUSZ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) MICHTA DARIUSZ FIRMA SOFTEX, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania tkaniny, zwłaszcza tkaniny do produkcji
osłon, zwłaszcza rolet oraz tkanina, zwłaszcza tkanina do produkcji
osłon, zwłaszcza rolet
B1 (11) 227666
(41) 2017 06 05
(51) D07B 1/06 (2006.01)
(21) 414985
(22) 2015 11 27
(72) DYBIEC HENRYK, Rząska (PL); TOKARSKI TOMASZ, Gorlice (PL);
SIENIAWSKI JAN, Rzeszów (PL); MOTYKA MACIEJ, Kielanówka (PL);
OSTACHOWSKI PAWEŁ, Wola Kalinowska (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Drut wysokowytrzymały metalowy, zwłaszcza do splotów linkowych
B1 (11) 227823
(41) 2016 08 29
(51) D21F 11/00 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
(21) 411294
(22) 2015 02 17
(72) OLEJNIK KONRAD, Łódź (PL); RECZULSKI MARIUSZ,
Lubianków (PL); WYSOCKA-ROBAK AGNIESZKA, Łódź (PL);
SZCZEPANIAK PIOTR, Łódź (PL); LAZAREK JAGODA, Łódź (PL);
KULPIŃSKI PIOTR, Łódź (PL); ERDMAN ALEKSANDRA, Rąbień (PL);
LIS STEFAN, Poznań (PL); GRZYB TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób pomiaru anizotropii papieru on-line w maszynie papierniczej
B1 (11) 227614
(51) E01B 5/00 (2006.01)
E01B 5/04 (2006.01)
G01S 5/14 (2006.01)

(41) 2015 11 23
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(21) 408271
(22) 2014 05 20
(72) KOWALSKI MARCIN, Tychy (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Toromierz do pomiaru charakterystycznych wielkości geometrycznych toru kolejowego
B1 (11) 227638
(41) 2015 03 16
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 405302
(22) 2013 09 10
(72) SKOBIERSKI MARIUSZ, Bolesławiec (PL)
(73) SKOBIERSKI STROPY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trzebień (PL)
(54) Posada, zwłaszcza do ogrodu
B1 (11) 227871
(41) 2014 10 27
(51) E03B 3/02 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
(21) 403538
(22) 2013 04 15
(72) GRABOWSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) GRABOWSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(54) Podrynnowy zbieracz wody deszczowej
B1 (11) 227669
(41) 2017 07 03
(51) E04B 1/34 (2006.01)
E04B 1/98 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 9/24 (2006.01)
E04H 5/02 (2006.01)
E04H 9/14 (2006.01)
(21) 415544
(22) 2015 12 28
(72) SZCZEPANIK ANDRZEJ, Kraków (PL); KULIG STANISŁAW,
Kraków (PL); ĆWIEK ANDRZEJ, Kraków (PL); LIPIARZ TOMASZ,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Komora do badań ciśnieniowych
B1 (11) 227737
(41) 2016 06 06
(51) E04C 3/07 (2006.01)
E04B 2/78 (2006.01)
(21) 410276
(22) 2014 11 26
(72) TOMCZAK JACEK, Witonia (PL)
(73) TOMCZAK JACEK AMECO SPÓŁKA CYWILNA, Witonia (PL);
JANCZYK EWELINA AMECO SPÓŁKA CYWILNA, Romartów (PL)
(54) Płatew metalowa do stosowania w budownictwie
B1 (11) 227853
(41) 2016 01 04
(51) E05C 5/00 (2006.01)
E05C 1/00 (2006.01)
E05C 3/00 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
(21) 408726
(22) 2014 06 30
(72) ROSIAK DARIUSZ MIROSŁAW, Meszna (PL)
(73) ROSIAK DARIUSZ X-BOARD EXPERT, Meszna (PL)
(54) Mechanizm do zamykania składanej deski do kitesurfingu, surfboardingu i/lub snowboardu
B1 (11) 227637
(41) 2016 05 09
(51) E05D 7/00 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
(21) 410055
(22) 2014 11 04
(72) HENDRYS PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) HENDRYS PAWEŁ BAKPOL SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
HENDRYS WIESŁAWA BAKPOL SPÓŁKA CYWILNA, Suchy Las
(PL); HENDRYS LECH BAKPOL SPÓŁKA CYWILNA, Suchy Las (PL);
HENDRYS BARTOSZ BAKPOL SPÓŁKA CYWILNA, Plewiska (PL)
(54) Zespół zawiasów, zwłaszcza do osadzania drzwi mebli metalowych w korpusie mebla

Nr 1/2018

B1 (11) 227908
(41) 2013 02 18
(51) E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 395883
(22) 2011 08 05
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL); MAJOCH WACŁAW,
Nowy Sącz (PL); ŚWIERK PIOTR, Mszana Dolna (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół osłon ramiaków bocznych okna dachowego
B1 (11) 227907
(41) 2012 09 24
(51) E06B 1/60 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 394239
(22) 2011 03 17
(72) MUSIAŁ HENRYK, Wieliczka (PL); MAJOCH WACŁAW,
Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe z narożnym wspornikiem montażowym
B1 (11) 227788
(41) 2015 08 31
(51) E21B 43/243 (2006.01)
(21) 407312
(22) 2014 02 24
(72) LUTYŃSKI MARCIN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób intensyfikacji zgazowania węgla w generatorze podziemnym
B1 (11) 227838
(41) 2011 12 05
(51) E21D 21/00 (2006.01)
E21D 20/02 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C09K 8/44 (2006.01)
(21) 395768
(22) 2010 01 20
(30) 12/356,454
2009 01 20
US
(86) 2010 01 20
PCT/US10/21496
(87) 2010 07 29
WO10/085484
(72) SIMMONS WALTER NEAL, Durham (US); SIMMONS WALTER
JOHN, Martinsburg (US)
(73) J-LOK CO., Pittsburgh (US)
(54) Sposób nastawiania czasu żelowania układu cementującego
stosowanego do kotwienia wzmocnienia w kopalni, sposób nastawiania czasu żelowania układu żywica-katalizator stosowanego
do kotwienia wzmocnienia w kopalni, sposób kotwienia wzmocnienia w kopalni, układ cementujący do kotwienia wzmocnienia
w kopalni, oraz sposób osiągania równomiernego zestalenia układu
żywica-katalizator
B1 (11) 227821
(41) 2016 08 01
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(21) 411091
(22) 2015 01 28
(72) GRZEBYK WIESŁAW, Wrocław (PL); STOLECKI LECH, Żurawina (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Kotew górnicza podatna
B1 (11) 227751
(41) 2016 06 20
(51) F01K 25/10 (2006.01)
F01K 17/04 (2006.01)
F01K 17/02 (2006.01)
F01K 7/34 (2006.01)
H02K 9/00 (2006.01)
(21) 410570
(22) 2014 12 16
(72) BORSUKIEWICZ-GOZDUR ALEKSANDRA, Przecław (PL);
KLONOWICZ WOJCIECH, Łódź (PL); HANAUSEK PAWEŁ, Łódź (PL)

Nr 1/2018
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); TURBOSERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Elektrownia parowa z hermetycznym turbogeneratorem
i z zamkniętym obiegiem czynnika roboczego i sposób chłodzenia
generatora elektrycznego w elektrowni parowej z hermetycznym
turbogeneratorem i z zamkniętym obiegiem czynnika roboczego
B1 (11) 227694
(41) 2013 03 04
(51) F02B 25/04 (2006.01)
(21) 396155
(22) 2011 08 31
(72) OLBIŃSKI JERZY, Rąbień (PL)
(73) OLBIŃSKI JERZY P.P.H.U. JURMAG, Rąbień (PL)
(54) Ekologiczny silnik, zwłaszcza dwusuwowy oraz sposób sterowania silnikiem spalinowym, zwłaszcza dwusuwowym
B1 (11) 227781
(41) 2016 08 16
(51) F02B 59/00 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
(21) 411235
(22) 2015 02 11
(72) NEUNERT MAREK, Komorzewo (PL)
(73) NEUNERT MAREK, Komorzewo (PL)
(54) Silnik spalinowy
B1 (11) 227932
(41) 2017 01 30
(51) F02D 19/02 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 21/06 (2006.01)
(21) 413194
(22) 2015 07 20
(72) GĄSOWSKA IWONA ANNA, Łapy (PL); BOROWSKI ANDRZEJ,
Łapy (PL)
(73) BR BOROWSKI GĄSOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Łapy (PL)
(54) Urządzenie do rozprężania i precyzyjnej regulacji ciśnienia gazu
LPG
B1 (11) 227767
(41) 2015 03 02
(51) F03B 15/16 (2006.01)
(21) 405143
(22) 2013 08 27
(72) MARCZEWSKI BOGUSŁAW, Połaniec (PL)
(73) MARCZEWSKI BOGUSŁAW, Połaniec (PL)
(54) Urządzenie do regulacji nachylenia kąta łopat w maszynach
przepływowych
B1 (11) 227835
(41) 2016 04 11
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 9/25 (2016.01)
F03D 9/00 (2016.01)
(21) 409762
(22) 2014 10 10
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Urządzenie do zasilania statku w energię

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

21

375170
(22) 2005 06 13
WALCZAK JAN, Kępno (PL); WALCZAK PRZEMYSŁAW, Kępno (PL)
WALCZAK JAN, Kępno (PL)
Urządzenie do wiatrowego napowietrzania stawów

B1 (11) 227675
(41) 2017 04 24
(51) F03G 6/00 (2006.01)
F03G 6/02 (2006.01)
F03G 6/06 (2006.01)
F03G 7/06 (2006.01)
B81B 5/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
(21) 418831
(22) 2016 09 27
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW, Wałbrzych (PL); ORLIKOWSKA
HANNA, Gniezno (PL); SOBOLEWSKA ANNA MONIKA, Augustów (PL);
MINIEWICZ ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób konwersji światła na energię mechaniczną
B1 (11) 227673
(41) 2017 02 27
(51) F04B 43/00 (2006.01)
F04B 39/00 (2006.01)
F04B 49/00 (2006.01)
(21) 416371
(22) 2016 03 03
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW, Wałbrzych (PL); MINIEWICZ
ANDRZEJ, Wrocław (PL); DRADRACH KLAUDIA, Szczepanów (PL);
ORLIKOWSKA HANNA, Gniezno (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób przemieszczania i dostarczania małych ilości gazów
B1 (11) 227663
(41) 2016 11 21
(51) F04C 27/02 (2006.01)
F16J 15/50 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 412408
(22) 2015 05 20
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); DUDEK RAFAŁ,
Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie z zastosowaniem cieczy magnetycznej dla pokrywy zbiornika
B1 (11) 227717
(41) 2016 08 29
(51) F04D 1/06 (2006.01)
F04D 17/12 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
(21) 411302
(22) 2015 02 18
(72) GOLEC KAZIMIERZ, Gliwice (PL); WILK STANISŁAW, Gliwice (PL);
WILK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Pompa wirowa wielostopniowa wysokociśnieniowa

B1 (11) 227615
(41) 2015 12 07
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 408342
(22) 2014 05 27
(72) PALMA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) PALMA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Dyfuzor silnika wiatrowego

B1 (11) 227803
(41) 2017 01 02
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 412802
(22) 2015 06 22
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie dla elementów o ruchu obrotowym
lub posuwisto-zwrotnym

B1 (11) 227644
(51) F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)

B1 (11) 227804
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)

(41) 2006 12 27

(41) 2017 01 16
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(21) 413092
(22) 2015 07 10
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ZIMOWSKI
SŁAWOMIR, Kraków (PL); GRĄDKOWSKI PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla wału
obrotowego
B1 (11) 227805
(41) 2017 01 30
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 413201
(22) 2015 07 20
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów
obrotowych
B1 (11) 227851
(41) 2017 05 22
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 414837
(22) 2015 11 18
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie wału z zastosowaniem cieczy
magnetycznej
B1 (11) 227832
(41) 2017 01 30
(51) F16B 12/04 (2006.01)
(21) 413264
(22) 2015 07 24
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(54) Połączenie płyt drewnianych, drewnopodobnych i kompozytowych przy użyciu systemu wzajemnie dopasowanych elementów
łączących, gotowe do montażu finalnego
B1 (11) 227733
(41) 2015 12 21
(51) F16B 15/08 (2006.01)
F16B 11/00 (2006.01)
B65B 15/04 (2006.01)
B65D 85/24 (2006.01)
(21) 408593
(22) 2014 06 17
(72) MAGIERA SŁAWOMIR, Cielądz (PL)
(73) HERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cielądz (PL)
(54) Sposób łączenia rzędu gwoździ
B1 (11) 227600
(41) 2015 08 03
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 406955
(22) 2014 01 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno-promieniowe
B1 (11) 227816
(41) 2015 10 26
(51) F16C 35/00 (2006.01)
F16C 39/00 (2006.01)
(21) 407976
(22) 2014 04 23
(72) UHL TADEUSZ, Wieliczka (PL); LUBIENIECKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obudowa łożyskowa

Nr 1/2018

B1 (11) 227818
(41) 2015 09 14
(51) F16D 3/56 (2006.01)
F16D 3/48 (2006.01)
F16D 3/06 (2006.01)
(21) 407489
(22) 2014 03 11
(72) TROJNACKI MACIEJ TOMASZ, Warszawa (PL); GULASZEWSKI
STANISŁAW, Płońsk (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Przegub obrotowy o regulowanej podatności
B1 (11) 227755
(41) 2017 06 19
(51) F16D 49/00 (2006.01)
F16D 49/04 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
(21) 415289
(22) 2015 12 14
(72) POTYŃSKI ANDRZEJ, Grodzisk Mazowiecki (PL); CHOROMAŃSKI
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); DOBRZYŃSKI GRZEGORZ,
Mińsk Mazowiecki (PL); FIOK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Hamulec sprężynowy do wózków, zwłaszcza inwalidzkich
B1 (11) 227880
(41) 2015 06 22
(51) F16F 7/02 (2006.01)
F16F 15/129 (2006.01)
B25G 1/01 (2006.01)
(21) 410145
(22) 2014 11 18
(72) STEMBALSKI MAREK, Wrocław (PL); SKOCZYŃSKI WACŁAW,
Wrocław (PL); ROSZKOWSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Półaktywny system tłumienia drgań
B1 (11) 227877
(41) 2015 10 12
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 7/12 (2006.01)
(21) 407800
(22) 2014 04 04
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); JAGIEŁOWICZ PATRYCJA
EWA, Lubaczów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przekładnia zębata rolkowa bezluzowa, zwłaszcza ślimakowa
globoidalna
B1 (11) 227819
(41) 2015 10 12
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 7/12 (2006.01)
(21) 407801
(22) 2014 04 04
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); JAGIEŁOWICZ PATRYCJA
EWA, Lubaczów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przekładnia zębata rolkowa bezluzowa, zwłaszcza ślimakowa
globoidalna
B1 (11) 227735
(41) 2015 11 09
(51) F16H 1/46 (2006.01)
F16H 57/02 (2012.01)
F16H 57/08 (2006.01)
(21) 409884
(22) 2013 04 23
(30) 202012101546.3
2012 04 25
DE
(86) 2013 04 23
PCT/EP13/01209
(87) 2013 10 31
WO13/159905
(72) KLEINBONGARTZ TOBIAS, Dinslaken (DE); GACKA ADAM,
Witten (DE); JÄNSCH ALEXANDER, Südkirchen (DE); SCHEER
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ANDREAS, Werne (DE); GRIMM DENNIS, Nordkirchen (DE);
JOHNSON JESSICA, Lünen (DE); NAFE MICHAEL, Holzwickede (DE);
PIENTKA PETER, Datteln (DE); HOELKEN THOMAS, Bergkamen (DE)
(73) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH, Lünen (DE)
(54) Przekładnia, w szczególności do układów napędowych maszyn
budowlanych i maszyn górniczych
B1 (11) 227882
(41) 2016 08 01
(51) F16H 55/18 (2006.01)
F16H 1/48 (2006.01)
(21) 411093
(22) 2015 01 28
(72) SOBOLAK MARIUSZ, Rzeszów (PL); KOZIK BOGDAN,
Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przekładnia dwudrożna z kasowaniem luzu międzyzębnego
B1 (11) 227791
(41) 2016 11 21
(51) F16J 15/34 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
(21) 415490
(22) 2015 12 31
(72) BŁASIAK SŁAWOMIR, Skarżysko-Kamienna (PL); ŁASKI PAWEŁ,
Szydłowiec (PL); TAKOSOGLU JAKUB, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Mechaniczne uszczelnienie czołowe
B1 (11) 227872
(41) 2016 12 19
(51) F16L 23/024 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
(21) 412625
(22) 2015 06 08
(72) SAMEK ŁUKASZ, Kamienna Góra (PL); CIEŚLAK MIECZYSŁAW,
Lubawka (PL); JASZAK PRZEMYSŁAW, Stare Bogaczowice (PL);
SCHULZ PAWEŁ, Kamienna Góra (PL)
(73) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(54) Uszczelka spiralna, zwłaszcza pierścieniowa
B1 (11) 227920
(41) 2016 09 26
(51) F21S 6/00 (2006.01)
E04H 12/02 (2006.01)
F21S 8/08 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
(21) 411727
(22) 2015 03 24
(72) SZKOPEK ZBIGNIEW, Wodzisław Śląski (PL); KOZŁOWSKI
MAREK, Wrocław (PL); ŁOŚ RADOSŁAW, Wodzisław Śląski (PL)
(73) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Kompozytowy słup świetlny
B1 (11) 227765
(41) 2014 12 08
(51) F21V 33/00 (2006.01)
F21W 131/302 (2006.01)
A45D 42/10 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
(21) 404052
(22) 2013 05 24
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Lustro z podświetleniem
B1 (11) 227893
(41) 2016 01 18
(51) F22B 37/40 (2006.01)
F27B 3/14 (2006.01)
F27B 9/34 (2006.01)
(21) 408872
(22) 2014 07 16
(72) MERCHUT ARTUR, Łaziska Górne (PL); SZCZUDŁO KAMIL,
Katowice (PL)
(73) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów (PL)
(54) Wymurówka ogniotrwała rusztu dopalającego
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B1 (11) 227787
(41) 2015 05 25
(51) F23B 10/00 (2011.01)
F23B 80/04 (2006.01)
(21) 406165
(22) 2013 11 21
(72) PYCIOR TADEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PYCIOR TADEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do spalania materiałów opałowych
B1 (11) 227878
(41) 2015 10 12
(51) F23B 80/04 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
(21) 407853
(22) 2014 04 10
(72) DAŃKO JÓZEF, Kraków (PL); HOLTZER MARIUSZ,
Kraków (PL); DAŃKO RAFAŁ, Kraków (PL); HODANA MICHAŁ,
Kraków (PL); ŚLIWA MIROSŁAW, Pleszew (PL); KUBICA ROBERT,
Kamieniec (PL); BIERNAT ROBERT, Pleszew (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ urządzeń do termicznej utylizacji pyłu z mechanicznej
regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem organicznym
B1 (11) 227902
(41) 2015 04 27
(51) F23G 5/16 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
(21) 405710
(22) 2013 10 21
(72) SZEWCZYK DARIUSZ, Luboń (PL); SKOTNICKI PAWEŁ,
Poznań (PL); JANKOWSKI RADOSŁAW, Poznań (PL); PASIEWICZ
ANDRZEJ, Mościenica (PL)
(73) ICS INDUSTRIAL COMBUSTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób niskoemisyjnego spalania gazów nisko i średniokalorycznych, zwłaszcza gazów syntezowanych, w komorach spalania
przemysłowych urządzeń energetycznych i układ do niskoemisyjnego spalania gazów nisko i średniokalorycznych, zwłaszcza gazów
syntezowanych, w komorach spalania przemysłowych urządzeń
energetycznych
B1 (11) 227844
(41) 2014 07 21
(51) F23G 7/10 (2006.01)
F23C 6/04 (2006.01)
F23C 5/28 (2006.01)
(21) 402404
(22) 2013 01 09
(72) ŚWIĄTKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); GOLEC TOMASZ,
Warszawa (PL); RAZUM MARCIN, Żagań (PL); KUCZYŃSKI PAWEŁ,
Chełm (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy
do 50 MW
B1 (11) 227849
(41) 2016 03 29
(51) F23J 1/06 (2006.01)
(21) 409611
(22) 2014 09 27
(72) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Ślimak
B1 (11) 227834
(41) 2016 02 01
(51) F23J 13/06 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
(21) 408911
(22) 2014 07 18
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Koziegłowy (PL)
(73) KWIATKOWSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EUREKA,
Koziegłowy (PL)
(54) Wywietrznik obrotowy
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B1 (11) 227736
(41) 2016 05 09
(51) F23K 3/12 (2006.01)
(21) 409957
(22) 2014 10 28
(72) DZIAK LUCJAN, Nockowa (PL); DZIAK ROBERT, Nockowa (PL)
(73) DZIAK LUCJAN, Nockowa (PL); DZIAK ROBERT, Nockowa (PL)
(54) Podajnik tłokowy kotła centralnego ogrzewania
B1 (11) 227789
(41) 2016 08 29
(51) F24C 15/20 (2006.01)
(21) 411353
(22) 2015 02 23
(72) ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA
ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA JACEK, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Okap nadkuchenny wyposażony w układ wytwarzania energii
B1 (11) 227626
(41) 2016 07 18
(51) F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
(21) 410924
(22) 2015 01 12
(72) STANKIEWICZ TOMASZ, Stare Babice (PL)
(73) STANKIEWICZ TOMASZ, Stare Babice (PL)
(54) Sposób sterowania pompą cyrkulacyjną w instalacji z cyrkulacją
ciepłej wody użytkowej
B1 (11) 227925
(41) 2016 10 10
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 7/013 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
(21) 411881
(22) 2015 04 03
(72) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD, Łódź (PL)
(73) ZIĘBA MIROSŁAW EDWARD, Łódź (PL)
(54) Nawiewnik z rekuperacją
B1 (11) 227643
(41) 2016 10 10
(51) F24J 3/08 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
(21) 411919
(22) 2015 04 08
(72) SAWICKI CEZARY, Łódź (PL)
(73) SAWICKI CEZARY ASPOL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Łódź (PL)
(54) Aplikacyjne zabezpieczenie przewodów rurowych i głowicy
sondy geotermalnej
B1 (11) 227830
(41) 2016 06 20
(51) F28D 1/053 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
(21) 410958
(22) 2015 01 15
(30) CTM002596783-0001
2014 12 12
EM
(72) GAWŁOWSKI ROMAN, Włocławek (PL)
(73) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś k/ Włocławka (PL)
(54) Grzejnik członowy centralnego ogrzewania
B1 (11) 227757
(41) 2016 10 10
(51) F28D 15/02 (2006.01)
(21) 411885
(22) 2015 04 03
(72) DOBRIAŃSKI JURIJ, Olsztyn (PL); CHLUDZIŃSKI DANIEL,
Chludnie (PL); DUDA MICHAŁ, Kamieńskie (PL); BŁASZCZYK
ARTUR, Bartoszyce (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do samoczynnego przekazywania ciepła w kierunku przeciwnym do konwekcji naturalnej

Nr 1/2018

B1 (11) 227693
(41) 2015 03 30
(51) F28D 19/04 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
(21) 409535
(22) 2014 09 18
(30) 1300607-7
2013 09 19
SE
(72) MEYZE KRZYSZTOF, Saltsjö-Boo (SE); WESTERLUND DAG,
Saltsjö-Boo (SE)
(73) AIR PREHEATER AND BOILER STOCKHOLM AB, Saltsjö-Boo (SE)
(54) Regeneracyjny wymiennik ciepła
B1 (11) 227764
(41) 2014 09 29
(51) F41G 3/26 (2006.01)
(21) 403308
(22) 2013 03 26
(72) NICIŃSKI GRZEGORZ, Węgrzce Wielkie (PL); CZOP PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) NICIŃSKI GRZEGORZ AKTYN, Węgrzce Wielkie (PL)
(54) System elektroniczny do treningów taktyczno-strzeleckich
B1 (11) 227809
(41) 2017 06 19
(51) F42B 10/00 (2006.01)
F42B 14/00 (2006.01)
F42B 8/02 (2006.01)
F42B 12/00 (2006.01)
(21) 415209
(22) 2015 12 09
(72) GORYLUK DOBROMIR, Warszawa (PL)
(73) GORYLUK DOBROMIR, Warszawa (PL)
(54) Monolityczny pocisk do broni strzeleckiej i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 227867
(41) 2016 11 21
(51) G01B 5/04 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
(21) 412297
(22) 2015 05 11
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); MATUSZAK JAKUB, Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części
roboczej szczotek czołowych
B1 (11) 227593
(41) 2015 02 02
(51) G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
(21) 404824
(22) 2013 07 23
(72) TYTKO ANDRZEJ, Kraków (PL); WÓJCIK MARIAN, Kraków (PL);
SIOMA ANDRZEJ, Kraków (PL); OLSZYNA GRZEGORZ, Mytarz (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru geometrii rowków kół, krążków i rolek
współpracujących z linami
B1 (11) 227912
(41) 2017 03 27
(51) G01B 11/04 (2006.01)
G01B 7/04 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
(21) 413937
(22) 2015 09 14
(72) KIRJANÓW AGATA, Legnica (PL); BŁAŻEJ RYSZARD, Mirków (PL);
JURDZIAK LESZEK, Wrocław (PL); KOZŁOWSKI TOMASZ, Legnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób ciągłego monitorowania długości i wydłużeń taśmy
przenośnikowej będącej w ruchu
B1 (11) 227852
(41) 2017 06 19
(51) G01B 11/12 (2006.01)
(21) 415366
(22) 2015 12 17
(72) KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); MIKUCKI JERZY,
Warszawa (PL); CZYŻEWSKI ADAM, Warszawa (PL); LITWIN
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DARIUSZ, Warszawa (PL); GALAS JACEK, Łomianki (PL); SITAREK
STEFAN, Nadarzyn (PL)
(73) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ IM. PROF. MAKSYMILIANA
PLUTY, Warszawa (PL)
(54) Czujnik optyczny konfokalny do pomiaru średnic wewnętrznych
B1 (11) 227602
(41) 2014 09 01
(51) G01B 11/16 (2006.01)
(21) 405836
(22) 2013 10 30
(72) DZIUBAN JAN, Wrocław (PL); SAREŁO KATARZYNA, Bielawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło,
zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego i układ do pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów
promieniowania jądrowego
B1 (11) 227634
(41) 2016 03 29
(51) G01D 5/26 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G02B 6/124 (2006.01)
(21) 413787
(22) 2015 09 02
(72) BEREŚ-PAWLIK ELŻBIETA, Wrocław (PL); MĄDRY MATEUSZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ światłowodowy do monitorowania zmian wielkości fizycznych materiałów
B1 (11) 227894
(41) 2017 05 08
(51) G01F 3/36 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
(21) 414548
(22) 2015 10 26
(72) KUDASIK MATEUSZ, Nowy Targ (PL); SKOCZYLAS NORBERT,
Kraków (PL); MURZYN TOMASZ, Spytkowice (PL); WIERZBICKI
MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do oceny składu i ilości gazu zawartego w skałach
B1 (11) 227582
(41) 2014 04 14
(51) G01G 19/03 (2006.01)
G01G 3/13 (2006.01)
G08G 1/02 (2006.01)
(21) 401084
(22) 2012 10 07
(72) KNAP LECH SŁAWOMIR, Warszawa (PL); MAKOWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sonda drogowa
B1 (11) 227641
(41) 2017 04 24
(51) G01J 7/00 (2006.01)
(21) 414434
(22) 2015 10 20
(72) SZOSTEK KAROL, Rzeszów (PL); SZOSTEK ROMAN, Rzeszów (PL)
(73) SZOSTEK KAROL, Rzeszów (PL); SZOSTEK ROMAN,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób pomiaru prędkości światła i urządzenie do stosowania
tego sposobu
B1 (11) 227806
(41) 2017 02 27
(51) G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
(21) 413669
(22) 2015 08 26
(72) MICHALSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KARDYŚ WITOLD,
Warszawa (PL); WLAZŁO PAWEŁ, Pruszków (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do bezpotencjałowego pomiaru temperatury
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B1 (11) 227671
(41) 2017 06 05
(51) G01K 13/00 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
(21) 417021
(22) 2016 04 28
(72) KISAŁA ALEKSANDER, Lublin (PL); KACEJKO PIOTR, Lublin (PL);
KISAŁA PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej
B1 (11) 227850
(41) 2016 10 24
(51) G01K 17/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
(21) 412090
(22) 2015 04 22
(72) LEWANDOWSKI WITOLD MAREK, Gdańsk (PL); DENDA
HUBERT, Ruciane-Nida (PL); RYMS MICHAŁ, Rumia (PL);
KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru strumieni ciepła zwłaszcza
w układzie ciało stałe-gaz
B1 (11) 227812
(41) 2016 08 16
(51) G01L 13/02 (2006.01)
G01L 13/06 (2006.01)
G01L 19/06 (2006.01)
(21) 411269
(22) 2015 02 13
(72) KOŁPAK RAFAŁ, Warszawa (PL); MROZEK WALDEMAR,
Legionowo (PL)
(73) APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Różnicowa głowica pomiaru ciśnienia
B1 (11) 227758
(41) 2015 12 07
(51) G01L 27/00 (2006.01)
A61B 3/16 (2006.01)
(21) 412166
(22) 2015 04 29
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GROBELNY ZBIGNIEW,
Katowice (PL); JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); ROZWADOWSKA
BEATA, Katowice (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); GABOR
JADWIGA, Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK MARTA,
Dąbrowa Górnicza (PL); FLAK TOMASZ, Wojkowice (PL); PAWELAK
MARIAN, Pszczyna (PL); PEST PATRYCJA,
Jawiszowice (PL); WYSOKIŃSKA JUSTYNA, Siemień (PL);
SWINAREW BEATA, Mysłowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna,
oraz sposób weryfikacji działania i kalibracji tych urządzeń
B1 (11) 227670
(41) 2017 05 22
(51) G01M 3/08 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
(21) 416015
(22) 2016 02 02
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania szczelności obejmy dociskowej
B1 (11) 227628
(51) G01M 7/02 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(21) 411226

(41) 2016 08 16

(22) 2015 02 10
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(72) MARTYNOWICZ PAWEŁ, Kraków (PL); SZYDŁO ZBIGNIEW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i stanowisko do modelowego badania sprężystych właściwości słupowej konstrukcji wsporczej, zwłaszcza masztu turbiny
wiatrowej
B1 (11) 227780
(41) 2016 10 24
(51) G01M 7/02 (2006.01)
(21) 412084
(22) 2015 04 21
(72) SAMBORSKI SYLWESTER, Bystrzejowice Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Łącznik trzpienia wzbudnika
B1 (11) 227664
(41) 2017 05 08
(51) G01M 11/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
H04B 10/07 (2013.01)
H04B 10/25 (2013.01)
G01D 5/26 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
(21) 414689
(22) 2015 11 06
(72) ŻYCZKOWSKI MAREK, Warszawa (PL); KAROL MATEUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych
światłowodowej linii transmisyjnej
B1 (11) 227716
(41) 2016 02 29
(51) G01M 13/04 (2006.01)
(21) 409289
(22) 2014 08 27
(72) NACHIMOWICZ JERZY, Białystok (PL); KORBUT ROBERT,
Grajewo (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób pomiaru ruchu elementów tocznych łożyska igiełkowego
B1 (11) 227915
(41) 2017 03 13
(51) G01N 1/40 (2006.01)
(21) 413772
(22) 2015 09 01
(72) CZUBACZYŃSKI FILIP, Warszawa (PL); KOWALSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); SAŁEK PAWEŁ, Jedlnia-Letnisko (PL); MACIAŚ
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do adsorpcji cząstek chemicznych
B1 (11) 227624
(41) 2015 11 23
(51) G01N 3/04 (2006.01)
(21) 410800
(22) 2014 12 29
(72) TURHAN KRZYSZTOF, Opole (PL); KAROLCZUK ALEKSANDER,
Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Przyrząd centrujący płaską próbkę w uchwycie szczękowym
maszyny do badań wytrzymałościowych
B1 (11) 227857
(41) 2015 03 02
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 405119
(22) 2013 08 23
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); TKACZ PIOTR,
Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie
i urządzenie do badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie

Nr 1/2018

B1 (11) 227774
(41) 2014 12 08
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
(21) 404198
(22) 2013 06 04
(72) KOMAR WIESŁAW, Olsztyn (PL); MICHALAK MICHAŁ, Radom (PL);
MICHALCZEWSKI REMIGIUSZ, Radom (PL); PIEKOSZEWSKI WITOLD,
Radom (PL); SZCZEREK MARIAN, Radom (PL); WULCZYŃSKI JAN,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób badania odporności na zużycie materiałów w obecności
czynnika niskowrzącego zwłaszcza materiałów przeznaczanych
na łożyska foliowe
B1 (11) 227794
(41) 2014 07 07
(51) G01N 19/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
(21) 402227
(22) 2012 12 24
(72) KURYŁO PIOTR, Łężyca (PL); CYGANIUK JOANNA,
Zielona Góra (PL)
(73) KURYŁO PIOTR, Łężyca (PL); CYGANIUK JOANNA,
Zielona Góra (PL)
(54) Pneumatyczne urządzenie do badań tribologicznych
B1 (11) 227814
(41) 2015 01 19
(51) G01N 19/02 (2006.01)
(21) 404569
(22) 2013 07 05
(72) PAWLICKI MAREK, Skoki (PL); DRENGER TADEUSZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, Poznań (PL)
(54) Sposób wyznaczania fenomenologicznego współczynnika
tarcia między powierzchnią badaną, szczególnie powierzchnią
blachy a powierzchnią narzędzia i zespół do wyznaczania fenomenologicznego współczynnika tarcia między powierzchnią badaną,
szczególnie powierzchnią blachy, a powierzchnią narzędzia
B1 (11) 227618
(41) 2016 06 06
(51) G01N 19/02 (2006.01)
(21) 410347
(22) 2014 12 03
(72) ZEPCHŁO JAROSŁAW, Radom (PL); ŻUROWSKI WOJCIECH,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNOHUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU,
Radom (PL)
(54) Układ pomiarowy urządzenia do badań tarciowych
B1 (11) 227619
(41) 2016 06 06
(51) G01N 19/02 (2006.01)
(21) 410362
(22) 2014 12 03
(72) ZEPCHŁO JAROSŁAW, Radom (PL); ŻUROWSKI WOJCIECH,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Układ napędowy urządzenia do badań tarciowych
B1 (11) 227740
(41) 2011 10 10
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
(21) 393272
(22) 2010 12 14
(72) BŁAŻEJ RYSZARD, Mirków (PL); HARDYGÓRA MONIKA,
Ligota Piękna (PL); JURDZIAK LESZEK, Wrocław (PL); ZIMROZ
RADOSŁAW, Wrocław (PL); SZUPIEŃKO MACIEJ, Wysoka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wykrywania uszkodzeń taśmy przenośników taśmowych
B1 (11) 227827
(51) G01N 21/41 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)

(41) 2017 01 02
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(21) 416993
(22) 2016 04 26
(72) HARASIM DAMIAN, Lublin (PL); KISAŁA PIOTR, Lublin (PL);
DZIUBIŃSKI GRZEGORZ, Prawiedniki (PL); CIĘSZCZYK SŁAWOMIR,
Lipiny (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru pH roztworu
B1 (11) 227665
(41) 2017 06 05
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(21) 414888
(22) 2015 11 23
(72) GRABIEC PIOTR, Osowiec (PL); BIENIEK TOMASZ,
Warszawa (PL); JANUS PAWEŁ, Brwinów (PL); ZAJĄC JERZY,
Warszawa (PL); IVALDI FRANCESCO, Warszawa (PL); GOTSZALK
TEODOR, Wrocław (PL); MAJSTRZYK WOJCIECH, Żarów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia
elementów ruchomych w strukturach mikro-i nanomechanicznych
B1 (11) 227921
(41) 2017 07 31
(51) G01N 21/88 (2006.01)
G01N 21/94 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
(21) 415889
(22) 2016 01 23
(72) WÓJCIAK STANISŁAW, Skopanie (PL); MIKOŚ BOGUSŁAW,
Ostrowy Baranowskie (PL)
(73) REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Automatyczne urządzenie do kontroli i montażu, zwłaszcza
układu odpowietrzająco-filtrującego
B1 (11) 227748
(41) 2015 08 31
(51) G01N 25/18 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
(21) 407220
(22) 2014 02 18
(72) PŁOTKOWIAK JANUSZ, Poznań (PL); DUDZIAK MARIAN,
Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL); TALAŚKA
KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
B1 (11) 227746
(41) 2015 01 19
(51) G01N 27/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
(21) 404582
(22) 2013 07 08
(72) PACZESNY JAN, Żary (PL); ŁOŚ MARCIN, Gdańsk (PL); RICHTER
ŁUKASZ, Ełk (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); HOŁYST
ROBERT, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny oraz
bioczujnik otrzymany tym sposobem.
B1 (11) 227800
(41) 2015 04 13
(51) G01N 27/00 (2006.01)
(21) 405519
(22) 2013 10 02
(72) FIEDLER MACIEJ, Poznań (PL); ARCICHOWSKI BARTŁOMIEJ,
Poznań (PL)
(73) FIBAR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do wykrywania i sygnalizowania stanu pojawienia
się wody na powierzchniach, zwłaszcza na powierzchniach podłóg
pomieszczeń
B1 (11) 227928
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)

(41) 2015 10 12

27

(21) 407767
(22) 2014 04 01
(72) KACZMARCZYK MARIUSZ, Myszyniec Stary (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób określania składu chemicznego i koncentracji gazów
oraz czujnik do określania składu chemicznego i koncentracji gazów
B1 (11) 227623
(41) 2016 07 04
(51) G01N 30/04 (2006.01)
C03B 20/00 (2006.01)
(21) 410738
(22) 2014 12 22
(72) KUŚNIERZ ANNA AGNIESZKA, Kraków (PL); PICHNIARCZYK
PAWEŁ, Kraków (PL); SZELĄG HENRYK, Kraków (PL); BARTULEWICZ
JAROSŁAW, Warszawa (PL); GAWŁOWSKI JANUSZ WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Układ gazowy ze zgniataczem próbek szkła dla określenia składu gazów w pęcherzach powstałych w trakcie wytopu szkła
B1 (11) 227914
(41) 2017 06 05
(51) G01R 15/04 (2006.01)
G01R 1/18 (2006.01)
(21) 414972
(22) 2015 11 26
(72) NABIELEC JERZY, Kraków (PL); BISZTYGA BARBARA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Dzielnik wysokiego napięcia
B1 (11) 227895
(41) 2017 05 22
(51) G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
(21) 414745
(22) 2015 11 10
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
ANDRZEJ, Warszawa (PL); LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Przetwornik prądu o przełączanej czułości
B1 (11) 227631
(41) 2016 02 29
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/20 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 412018
(22) 2015 04 21
(72) SZKÓŁKA STANISŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru prądów w obiektach elektroenergetycznych
wielofazowych oraz przetwornik prądowo-napięciowy do realizacji
tego sposobu
B1 (11) 227630
(41) 2016 10 10
(51) G01R 27/08 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
(21) 411903
(22) 2015 04 07
(72) JANERKA KRZYSZTOF, Gliwice (PL); JEZIERSKI JAN, Gliwice (PL);
SZAJNAR JAN, Ruda Śląska (PL); STAWARZ MARCIN, Dulowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru oporności właściwej materiałów
węglowych
B1 (11) 227869
(41) 2013 09 02
(51) G01R 29/08 (2006.01)
H04B 17/00 (2006.01)
(21) 398249
(22) 2012 02 27
(72) BAJURKO PAWEŁ RAFAŁ, Warszawa (PL); BURY MAREK,
Warszawa (PL); KOZŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Impulsowy system pomiarowy do wyznaczania parametrów
sterowanych układów mikrofalowych
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B1 (11) 227828
(41) 2013 11 25
(51) G01R 29/08 (2006.01)
H04B 17/00 (2006.01)
(21) 399175
(22) 2012 05 14
(72) BAJURKO PAWEŁ, Warszawa (PL); BURY MAREK, Warszawa (PL);
KOZŁOWSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrofalowy system pomiarowy z oknowaniem w czasie

B1 (11) 227916
(41) 2017 04 24
(51) G01R 33/07 (2006.01)
H01L 43/06 (2006.01)
(21) 414344
(22) 2015 10 12
(72) OSZWAŁDOWSKI MACIEJ, Karczewko (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ czujnika pola magnetycznego

B1 (11) 227886
(41) 2016 12 19
(51) G01R 29/08 (2006.01)
(21) 414865
(22) 2015 11 20
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ, Bielany Wrocławskie (PL); TRZASKA
HUBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego o polaryzacji eliptycznej

B1 (11) 227933
(41) 2017 05 22
(51) G01R 35/02 (2006.01)
(21) 414727
(22) 2015 11 09
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL); CZYŻYK WŁADYSŁAW,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania błędu całkowitego transformacji napięć
sinusoidalnych lub odkształconych przez przekładniki i dzielniki
napięciowe

B1 (11) 227887
(41) 2017 01 30
(51) G01R 29/08 (2006.01)
(21) 414866
(22) 2015 11 20
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ, Bielany Wrocławskie (PL); TRZASKA
HUBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego o polaryzacji eliptycznej
B1 (11) 227888
(41) 2016 12 19
(51) G01R 29/08 (2006.01)
(21) 414867
(22) 2015 11 20
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ, Bielany Wrocławskie (PL); TRZASKA
HUBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego o polaryzacji eliptycznej
B1 (11) 227913
(41) 2016 12 19
(51) G01R 29/08 (2006.01)
(21) 415385
(22) 2015 12 18
(72) WRÓBLEWSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); SZTAFROWSKI
DARIUSZ, Wrocław (PL); GUMIELA JACEK, Olszany (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego
B1 (11) 227598
(41) 2015 06 22
(51) G01R 29/24 (2006.01)
(21) 406497
(22) 2013 12 14
(72) SOSIN ZBIGNIEW, Lednica Górna (PL); ADAMCZYK MAREK,
Oświęcim (PL); SOSIN MACIEJ, Lednica Górna (PL); LASKO PAWEŁ,
Nowy Sącz (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru wolnozmiennego ładunku elektrycznego
i układ do pomiaru wolnozmiennego ładunku elektrycznego
B1 (11) 227864
(41) 2016 10 10
(51) G01R 31/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G08C 19/16 (2006.01)
G01N 22/04 (2006.01)
(21) 411769
(22) 2015 03 26
(72) WILCZEK ANDRZEJ, Stasin (PL); SZYPŁOWSKA AGNIESZKA,
Lublin (PL); KAFARSKI MARCIN, Lublin (PL); NAKONIECZNA ANNA,
Lublin (PL); PASZKOWSKI BARTOSZ, Lublin (PL); SKIERUCHA
WOJCIECH, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Miernik TDR do pomiaru parametrów dyspersyjnych materiałów
porowatych w szczególności gleby

B1 (11) 227899
(41) 2017 03 27
(51) G01S 17/66 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
G02B 26/08 (2006.01)
(21) 414017
(22) 2015 09 15
(72) GRYSZCZUK ALBERT KRZYSZTOF, Zgorzelec (PL); ORMAN
MACIEJ LONGIN, Stary Węgliniec (PL)
(73) GRYSZCZUK ALBERT KRZYSZTOF, Zgorzelec (PL); ORMAN
MACIEJ LONGIN, Stary Węgliniec (PL)
(54) System do przechwytywania i śledzenia obiektów ruchomych
lub nieruchomych
B1 (11) 227658
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/20 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
(21) 405185
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL); MOSKAL INES, Czułówek (PL);
MOSKAL GABRIEL, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Tomograf TOF-PET i sposób obrazowania za pomocą tomografu
TOF-PET w oparciu o prawdopodobieństwo produkcji i czas życia
pozytonium
B1 (11) 227660
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/20 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
(21) 405187
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantu gamma
w scyntylatorze tomografu PET
B1 (11) 227661
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/20 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
(21) 405188
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL); KAPŁON ŁUKASZ,
Jodłowa (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze scyntylacyjnym tomografu PET i układ do wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze
scyntylacyjnym tomografu PET
B1 (11) 227659
(41) 2015 03 02
(51) G01T 1/202 (2006.01)
(21) 405186
(22) 2013 08 30
(72) MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL); SMYRSKI JERZY, Kraków (PL)
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(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie detekcyjne do wyznaczania miejsca reakcji kwantów gamma oraz sposób wyznaczania reakcji kwantów gamma
w emisyjnej tomografii pozytonowej
B1 (11) 227712
(41) 2015 06 22
(51) G02B 5/08 (2006.01)
G02B 23/02 (2006.01)
(21) 406605
(22) 2013 12 20
(72) SEWERYN KAROL, Kraków (PL); KARCZEWSKI MICHAŁ,
Kraków (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); RATAJ
MIROSŁAW, Warszawa (PL); MIKKE RAFAŁ, Warszawa (PL); PŁATOS
ŁUKASZ, Nadarzyn (PL); WAWER PIOTR, Żyrzyn (PL); SIDZ MICHAŁ,
Szczecin (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Zwierciadło oraz sposób wykonywania zwierciadła
B1 (11) 227732
(41) 2015 06 08
(51) G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
(21) 406372
(22) 2013 12 04
(72) HOŁDYŃSKI ZBIGNIEW, Żytkiejmy (PL); SZOSTKIEWICZ
ŁUKASZ, Toruń (PL); NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); PAWLIK
KATARZYNA JOANNA, Warszawa (PL); NAPIERAŁA MAREK ADAM,
Wrocław (PL); TENDERENDA TADEUSZ, Warszawa (PL); MURAWSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
OSTROWSKI ŁUKASZ, Nieporęt (PL); SŁOWIKOWSKI MATEUSZ,
Warszawa (PL); ZIOŁOWICZ ANNA KATARZYNA, Kielce (PL);
STĘPIEŃ KAROL, Warszawa (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW,
Rogoźnica (PL)
(54) Mikrostrukturalny światłowód z selektywnie powiększonymi
przestrzeniami o zmniejszonym współczynniku załamania światła
zwłaszcza do generacji efektów nieliniowych i pomiaru naprężeń
B1 (11) 227651
(41) 2013 10 28
(51) G06F 1/32 (2006.01)
H04Q 9/00 (2006.01)
H03K 17/00 (2006.01)
H03K 17/968 (2006.01)
G08C 23/04 (2006.01)
(21) 398834
(22) 2012 04 16
(72) CHODACKI MIROSŁAW, Chrzanów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Układ do bezprzewodowego zdalnego przekazywania przez
nadajnik energii zasilającej odbiornik
B1 (11) 227927
(41) 2013 05 13
(51) G06F 13/14 (2006.01)
G06F 13/38 (2006.01)
(21) 396837
(22) 2011 11 02
(72) SZMAJDA MIROSŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); RYDEL MAREK,
Oława (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do komunikacji pomocniczych jednostek obliczeniowych
z kontrolerem w wielokanałowych systemach pomiarowych
B1 (11) 227584
(41) 2014 08 04
(51) G06F 21/62 (2013.01)
H04L 9/08 (2006.01)
(21) 402548
(22) 2013 01 25
(72) PACYNA PIOTR, Kraków (PL); RAMS TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do selektywnej dystrybucji kluczy grupowych
z dynamicznym wykluczaniem członków grupy
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B1 (11) 227649
(41) 2012 09 10
(51) G06T 9/00 (2006.01)
(21) 394125
(22) 2011 03 07
(72) STAROSOLSKI ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego, zwłaszcza
w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji
obrazów przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych
B1 (11) 227847
(41) 2015 09 14
(51) G08B 29/00 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
(21) 407404
(22) 2014 03 04
(72) STOLARSKI MAREK, Józefosław (PL); SZUBSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); BIENIASZEWSKI PIOTR, Warszawa (PL); KOSSAK
SIMONA, (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) System ochrony zwierząt i układ ochrony zwierząt
B1 (11) 227715
(41) 2016 04 11
(51) G09B 9/00 (2006.01)
G01T 1/169 (2006.01)
(21) 409751
(22) 2014 10 09
(72) PICH ROBERT PIOTR, Żłobizna (PL); PELLOWSKI WITALIS,
Szewce (PL); SZYNKARCZYK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM.
GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Wrocław (PL); PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Układ pozoracji skażeń
B1 (11) 227770
(41) 2017 06 05
(51) G09F 3/04 (2006.01)
(21) 414908
(22) 2015 11 23
(72) URBANIAK PIOTR, Poznań (PL)
(73) TRAWERS SPÓŁKA JAWNA PIOTR URBANIAK, MACIEJ
MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK, Przeźmierowo (PL)
(54) Sposób otrzymywania naklejek elektrostatycznych
B1 (11) 227889
(41) 2016 11 21
(51) G09F 3/10 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(21) 412368
(22) 2015 05 19
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL); BEDNARCZYK PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyspergowalnej w wodzie etykiety samoprzylepnej
B1 (11) 227680
(41) 2016 12 19
(51) G09F 3/10 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
B65C 9/00 (2006.01)
(21) 412707
(22) 2015 06 17
(72) MACIEJEWSKI ZBIGNIEW, Bydgoszcz (PL)
(73) PAPIERY POWLEKANE PASACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(54) Taśma samoprzylepna w zwoju
B1 (11) 227854
(41) 2016 03 14
(51) G21K 4/00 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
G01T 1/203 (2006.01)
(21) 409387
(22) 2014 09 07
(72) WIECZOREK ANNA, Kraków (PL); DANEL ANDRZEJ, Kraków
(PL); UCHACZ TOMASZ, Kraków (PL); MOSKAL PAWEŁ, Kraków (PL)
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(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); UNIWERSYTET
ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie 2-(4-styrylofenylo)benzoksazolu oraz scyntylator
polimerowy
B1 (11) 227909
(41) 2014 08 04
(51) H01F 30/16 (2006.01)
(21) 402587
(22) 2013 01 28
(72) LACHOWSKI LECH, Białystok (PL)
(73) TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Księżyno (PL)
(54) Wysokonapięciowy, sekcyjny transformator toroidalny
B1 (11) 227866
(41) 2016 08 29
(51) H01F 41/04 (2006.01)
H01F 41/14 (2006.01)
H01F 41/18 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
(21) 411424
(22) 2015 02 27
(72) KOŁTUNOWICZ TOMASZ NORBERT, Lublin (PL); ŻUKOWSKI
PAWEŁ, Lublin (PL); CZARNACKA KAROLINA, Parczew (PL);
FEDOTOVA JULIA, Mińsk (BY); FEDOTOV ALEXANDER, Mińsk (BY)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych
B1 (11) 221265
(41) 2013 05 13
(51) H01H 13/18 (2006.01)
A47B 97/00 (2006.01)
(21) 396879
(22) 2011 11 04
(72) PIETRZYK JERZY, Pszczyna (PL)
(73) ALTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pszczyna (PL)
(54) Sposób sterowania wyłącznikiem napięcia/mocy
B1 (11) 227648
(41) 2017 02 27
(51) H01J 3/38 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
(21) 413619
(22) 2015 08 21
(72) LESZCZYŃSKI PIOTR, Wrocław (PL)
(73) APANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz
sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej
B1 (11) 227756
(41) 2016 09 26
(51) H01J 37/26 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
(21) 411614
(22) 2015 03 16
(72) KACZMAREK ŁUKASZ, Łódź (PL); STEGLIŃSKI MARIUSZ,
Rąbień (PL); KUBIAK TOMASZ, Pabianice (PL); ŚWINIARSKI JACEK,
Sieradz (PL); ARCE KOLDO BARRUSO, Alava (ES)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie modułowe do badania zmian morfologii materiałów
pod wpływem działania sił ścinających, w skali nanometrycznej
w komorach mikroskopów elektronowych
B1 (11) 227855
(41) 2016 09 26
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/04 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
(21) 411709
(22) 2015 03 23
(72) WĘGRZECKI MACIEJ, Warszawa (PL); PIOTROWSKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); PANAS ANDRZEJ, Warszawa (PL); BAR JAN,
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Warszawa (PL); PUZEWICZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); NOGA
JANUSZ, Warszawa (PL); CZARNOTA RYSZARD, Nicwałd (PL);
NOWAKOWSKI ADAM, Pokrzywno (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL);
CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE TELESYSTEM-MESKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiczów (PL)
(54) Fotodioda krzemowa
B1 (11) 227759
(41) 2016 12 19
(51) H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
(21) 412613
(22) 2015 06 08
(72) GUZIEWICZ MAREK, Warszawa (PL); JUNG WOJCIECH,
Warszawa (PL); GUZIEWICZ ELŻBIETA, Warszawa (PL);
PRZEŹDZIECKA EWA, Warszawa (PL); SCHIFANO RAMON,
Warszawa (PL); KRAJEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL);
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Struktura przezroczystego detektora nadfioletu oraz sposób
wytwarzania struktury przezroczystego detektora nadfioletu
B1 (11) 227817
(41) 2015 08 31
(51) H01L 31/074 (2012.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
(21) 407335
(22) 2014 02 27
(72) GIERAŁTOWSKA SYLWIA, Warszawa (PL); GODLEWSKI MAREK,
Warszawa (PL); ŁUKA GRZEGORZ, Rzeszów (PL); PIETRUSZKA
RAFAŁ, Wilczyce Dacharzów (PL); WACHNICKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania
struktury ogniwa fotowoltaicznego
B1 (11) 227729
(41) 2017 06 05
(51) H01Q 3/24 (2006.01)
H01Q 21/20 (2006.01)
H04B 7/02 (2017.01)
H04W 16/28 (2009.01)
(62) 404254
(21) 420972
(22) 2013 06 07
(72) ŁAPSZOW ROMAN, Warszawa (PL); LEWICKI FRYDERYK,
Wrocław (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania wiązką anteny adaptacyjnej
B1 (11) 227929
(41) 2016 12 05
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/265 (2006.01)
(21) 412496
(22) 2015 05 27
(72) SZERLING ANNA, Warszawa (PL); KOSIEL KAMIL,
Warszawa (PL); KOZUBAL MACIEJ, Rzeszów (PL); MYŚLIWIEC
MARCIN, Chylice-Kolonia (PL); KRUSZKA RENATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonania ograniczenia promieniowania w strukturach
laserów kaskadowych z falowodem plazmonowym
B1 (11) 227905
(41) 2014 12 08
(51) H02G 7/16 (2006.01)
(21) 404136
(22) 2013 05 29
(72) HANC ARTUR, Kraków (PL); ŚWIĘCH MARCIN, Kraków (PL)
(73) MAAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób, układ i urządzenie do odladzania napowietrznych linii
energetycznych, zwłaszcza sieci dystrybucyjnej SN
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B1 (11) 227815
(41) 2015 07 06
(51) H02J 3/04 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
(21) 406729
(22) 2013 12 30
(72) GAGRICA OGNJEN, Novi Sad (RS); UHL TADEUSZ, Wieliczka (PL);
LUBIENIECKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ sterowania rozproszonymi źródłami energii
w sieci elektroenergetycznej
B1 (11) 227581
(41) 2013 07 22
(51) H02J 3/14 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
(21) 397828
(22) 2012 01 18
(72) CENIAN ADAM, Gdynia (PL); CENIAN WITOLD, Gdynia (PL);
ADRYCH KAZIMIERZ, Malbork (PL); PIECHOWSKI LESZEK, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Układ dopasowania odbioru mocy elektrycznej do obciążania
generatora elektrycznego, zwłaszcza w elektrowni wiatrowej
B1 (11) 227627
(41) 2016 08 01
(51) H02J 3/14 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
(21) 411096
(22) 2015 01 30
(72) ADRIKOWSKI TOMASZ, Katowice (PL)
(73) ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy (PL)
(54) Sposób i układ sterowania zasilaniem systemu oświetlenia
zewnętrznego
B1 (11) 227617
(41) 2016 06 06
(51) H02J 3/18 (2006.01)
(21) 410300
(22) 2014 11 28
(72) ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KOZYRA JACEK, Radom (PL);
KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA ALDONA, Kotarwice (PL); WĄSOWICZ
ALICJA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Sposób sterowania sterownika TCSC zwiększający stabilność
w układach przesyłowych
B1 (11) 227797
(41) 2015 05 25
(51) H02M 3/156 (2006.01)
(21) 406191
(22) 2013 11 22
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ przetwornicy samozasilającej się, zwłaszcza do zasilaczy
buforowych z kondensatorowymi zasobnikami energii
B1 (11) 227896
(41) 2017 06 05
(51) H02M 3/335 (2006.01)
(21) 414989
(22) 2015 11 27
(72) KOMPA KAMIL, Biała Podlaska (PL)
(73) KOMPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Podlaska (PL)
(54) Układ trójfazowej przetwornicy rezonansowej z ograniczonym
prądem zwarcia
B1 (11) 227934
(41) 2017 06 05
(51) H02M 5/257 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
(21) 414957
(22) 2015 11 25
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); SAK TOMASZ, Kolano (PL);
STRZELECKA NATALIA, Gdynia (PL)
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(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Układ do przekształcania energii elektrycznej z wykorzystaniem
przekształtników matrycowych połączonych równolegle
B1 (11) 227589
(41) 2014 11 24
(51) H02P 6/00 (2006.01)
H02P 7/00 (2006.01)
(21) 403954
(22) 2013 05 20
(72) KRYKOWSKI KRZYSZTOF, Zabrze (PL); GAŁUSZKIEWICZ
ZBIGNIEW, Kalety (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ regulacji napięcia komutatora elektronicznego zwłaszcza
do zasilania bezszczotkowego silnika prądu stałego
B1 (11) 227897
(41) 2017 01 02
(51) H02P 27/04 (2016.01)
H03K 9/06 (2006.01)
H02P 29/20 (2016.01)
(21) 417051
(22) 2016 05 02
(72) ZAWARCZYŃSKI ŁUKASZ, Pińczów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ demodulacji napięcia zasilania stojana silnika napędu
falownikowego
B1 (11) 227750
(41) 2015 11 23
(51) H03K 17/687 (2006.01)
H03K 19/00 (2006.01)
(21) 408291
(22) 2014 05 22
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Różnicowo-prądowa bramka logiczna
B1 (11) 227610
(41) 2014 05 26
(51) H03M 1/12 (2006.01)
(21) 402693
(22) 2013 02 07
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do cyfrowego przetwarzania sygnałów analogowych
B1 (11) 227611
(41) 2014 05 26
(51) H03M 1/12 (2006.01)
(21) 402695
(22) 2013 02 07
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do przetwarzania sygnałów analogowych na sygnały
cyfrowe
B1 (11) 227862
(41) 2014 05 26
(51) H03M 1/12 (2006.01)
G06G 7/24 (2006.01)
(21) 403680
(22) 2013 04 25
(72) MYCZUDA ZYNOWIJ, Kielce (PL); SZCZEŚNIAK ADAM, Kielce
(PL); MYCZUDA ŁESIA, Lwów (UA); ANTONIW ULIANA, Lwów (UA)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy
B1 (11) 227657
(41) 2015 03 02
(51) H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
(21) 405182
(22) 2013 08 30
(72) PAŁKA MAREK, Kraków (PL); MOSKAL PAWEŁ, Czułówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru parametrów sygnału analogowego oraz urządzenie do pomiaru parametrów sygnału analogowego
B1 (11) 227861
(51) H03M 1/66 (2006.01)
H03M 1/78 (2006.01)

(41) 2014 05 26
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403604
(22) 2013 04 19
MYCZUDA ZYNOWIJ, Kielce (PL); SZCZEŚNIAK ADAM, Kielce (PL)
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
Przetwornik cyfrowo-analogowy

B1 (11) 227605
(41) 2012 07 02
(51) H04L 12/50 (2006.01)
H04Q 11/00 (2006.01)
(21) 393361
(22) 2010 12 20
(72) RAJEWSKI REMIGIUSZ, Przeźmierowo (PL); DANILEWICZ
GRZEGORZ, Czapury (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Optyczne pole komutacyjne typu MBA(N,e,2)
B1 (11) 227798
(41) 2015 08 31
(51) H04N 17/02 (2006.01)
H04N 5/907 (2006.01)
(21) 407309
(22) 2014 02 24
(72) KALINOWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Tester interfejsu kamery cyfrowej mikrokontrolera
B1 (11) 227650
(41) 2012 10 22
(51) H05B 6/02 (2006.01)
H02M 7/521 (2006.01)
(21) 394562
(22) 2011 04 14
(72) DZIENIAKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ falownika napięcia z obciążeniem rezonansowym
B1 (11) 227707
(41) 2017 04 10
(51) H05B 37/02 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
(21) 414287
(22) 2015 10 05
(72) MIELOSZYK ELIGIUSZ, Gdańsk (PL); SKRZYPEK ANDRZEJ,
Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) System sterowania oświetleniem w istniejącej infrastrukturze
sieci elektrycznej
B1 (11) 227632
(41) 2016 11 07
(51) H05K 7/20 (2006.01)
G12B 15/02 (2006.01)
H01F 27/10 (2006.01)
(21) 412245
(22) 2015 05 06
(72) GRECKI FILIP, Gdańsk (PL); PIASECKI WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Instalacja chłodząca urządzeń energetycznych pracujących
na wysokim potencjale
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A23C 9/127 (2006.01)
A23C 9/14 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 29/281 (2016.01)
A23L 17/00 (2016.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 29/231 (2016.01)
A23L 29/262 (2016.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
A45D 42/10 (2006.01)
A47B 91/00 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47B 97/00 (2006.01)
A47C 16/02 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 1/00 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 7/00 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)
A47G 7/07 (2006.01)
A47G 5/02 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
A47J 43/046 (2006.01)
A47J 43/044 (2006.01)
A47K 10/22 (2006.01)
A61B 1/233 (2006.01)
A61B 1/32 (2006.01)
A61B 3/00 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 17/60 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 18/12 (2006.01)
A61B 18/14 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
A61B 5/042 (2006.01)
A61B 3/16 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61F 5/14 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)

Nr 1/2018
2

227705
227705*
227845*
227597*
227597*
227859
227603
227603*
227603*
227858
227858*
227596
227596*
227845
227845*
227845*
227597
227863
227863*
227863*
227585*
227875
227616
227873
227873*
227765*
220586
227825
221265*
227822
227825*
227936
227936*
227936*
227639
227939*
227700*
227765*
227868
227868*
227687
227640
227640*
227692
227688
227697
227608
227608*
227608*
227911
227706
227706*
227706*
227730
227730*
227730*
227730*
227758*
227658*
227660*
227661*
227697*
227714*
227842*
227802

1

2

A61G 5/10 (2006.01)
227755*
A61G 5/00 (2006.01)
227755*
A61H 33/00 (2006.01) 227807
A61H 33/06 (2006.01) 227601
A61H 33/08 (2006.01) 227601*
A61H 9/00 (2006.01)
227601*
A61K 36/00 (2006.01) 227837*
A61K 8/06 (2006.01)
227695
A61K 8/19 (2006.01)
227695*
A61K 8/89 (2006.01)
227695*
A61K 8/92 (2006.01)
227695*
A61K 8/97 (2017.01)
227689
A61K 8/92 (2006.01)
227689*
A61K 8/55 (2006.01)
227689*
A61K 8/68 (2006.01)
227689*
A61K 36/18 (2006.01) 227689*
A61K 36/535 (2006.01) 227689*
A61K 31/222 (2006.01) 227843
A61K 36/638 (2006.01) 227843*
A61K 31/397 (2006.01) 227924
A61K 31/404 (2006.01) 227924*
A61K 33/24 (2006.01) 227876
A61K 9/10 (2006.01)
227876*
A61K 35/20 (2006.01) 227702
A61K 31/198 (2006.01) 227702*
A61K 36/53 (2006.01) 227702*
A61K 36/752 (2006.01) 227702*
A61K 33/30 (2006.01) 227702*
A61K 31/375 (2006.01) 227702*
A61K 35/56 (2015.01) 227923
A61K 36/752 (2006.01) 227701
A61K 36/9066 (2006.01) 227701*
A61K 38/39 (2006.01) 227701*
A61K 38/48 (2006.01) 227701*
A61K 31/355 (2006.01) 227701*
A61K 31/4415 (2006.01) 227701*
A61K 31/714 (2006.01) 227701*
A61K 33/06 (2006.01) 227701*
A61K 33/30 (2006.01) 227701*
A61K 45/06 (2006.01) 227900
A61K 9/14 (2006.01)
227900*
A61K 9/16 (2006.01)
227900*
A61K 31/403 (2006.01) 227900*
A61K 31/404 (2006.01) 227900*
A61K 31/44 (2006.01) 227900*
A61K 31/4422 (2006.01) 227900*
A61K 9/20 (2006.01)
227900*
A61K 9/50 (2006.01)
227900*
A61K 35/74 (2015.01) 227714*
A61K 31/40 (2006.01) 227937*
A61K 31/4985 (2006.01) 227813*
A61K 31/4162 (2006.01) 227840*
A61K 31/4709 (2006.01) 227840*
A61K 31/542 (2006.01) 227918*
A61K 31/4353 (2006.01) 227918*
A61K 38/07 (2006.01) 227833*
A61K 47/34 (2017.01) 227922*
A61K 39/00 (2006.01) 227938*
A61L 2/14 (2006.01)
227858*
A61L 101/52 (2006.01) 227714
A61M 25/00 (2006.01) 227730*
A61M 5/00 (2006.01) 227678
A61M 5/24 (2006.01) 227678*
A61M 5/31 (2006.01)
227678*
A61M 5/315 (2006.01) 227678*

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

A61M 16/00 (2006.01)
A61N 1/04 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 15/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61Q 1/12 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62B 23/06 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A62C 3/04 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 69/14 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
A63B 69/08 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)
A63F 13/20 (2014.01)
A63F 13/22 (2014.01)
A63F 13/24 (2014.01)
B01D 29/11 (2006.01)
B01D 29/68 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
B01D 53/83 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
B01F 5/20 (2006.01)
B01F 3/18 (2006.01)
B01F 5/02 (2006.01)
B01J 13/02 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01J 39/00 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 35/04 (2006.01)
B01J 39/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B05B 7/04 (2006.01)
B05B 7/12 (2006.01)
B05B 1/32 (2006.01)
B08B 9/46 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

2

227710
227730*
227689*
227843*
227923*
227701*
227937*
227937*
227937*
227813*
227840*
227918*
227790*
227833*
227695*
227689*
227682
227685
227685*
227898
227898*
227898*
227824
227822*
227807*
227807*
227807*
227940
227769
227769*
227769*
227709
227709*
227771
227771*
227599
227739
227739*
227768*
227768*
227606
227775
227775*
227704
227704*
227754
227754*
227754*
227753
227753*
227753*
227585*
227677*
227655*
227609*
227771*
227771*
227739*
227848*
227741
227763
227846
227795*
227752*
227865*

1

B09B 1/00 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
B21F 45/00 (2006.01)
B21F 45/02 (2006.01)
B22D 27/20 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B23B 29/02 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
B23K 9/173 (2006.01)
B23K 11/04 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
B23K 11/20 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 26/14 (2014.01)
B23K 26/34 (2014.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B23P 19/027 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
B23Q 15/12 (2006.01)
B25G 1/01 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B25J 9/02 (2006.01)
B27K 3/36 (2006.01)
B27K 3/50 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/50 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/56 (2006.01)
B29C 47/78 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)

33

2

1

2

227865*
227921*
227810
227810*
227793
227620
227585
227782
227782*
227841
227841*
227636
227677
227674
227772
227772*
227731*
227720*
227720*
227720*
227879
227879*
227879*
227773
227880*
227881*
227881*
227621*
227762
227762*
227721
227721*
227722
227722*
227723
227723*
227724
227724*
227725
227725*
227726
227726*
227727
227727*
227875*
227721*
227721*
227721*
227721*
227722*
227722*
227722*
227722*
227723*
227723*
227723*
227723*
227724*
227724*
227724*
227724*
227725*
227725*
227725*
227725*

B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/60 (2006.01)
B29C 47/64 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/227 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 65/20 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B30B 1/32 (2006.01)
B30B 1/00 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 13/14 (2006.01)
B32B 5/06 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
B32B 25/06 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 37/24 (2006.01)
B32B 3/02 (2006.01)
B41C 1/00 (2006.01)
B41F 15/00 (2006.01)
B41F 15/14 (2006.01)
B41F 15/12 (2006.01)
B41J 2/135 (2006.01)
B41K 1/12 (2006.01)
B41N 1/12 (2006.01)
B60B 9/12 (2006.01)
B60B 17/00 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60N 2/39 (2006.01)
B60N 2/10 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60R 9/02 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
B60S 9/21 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
B62B 3/06 (2006.01)
B62B 3/065 (2006.01)
B62D 5/04 (2006.01)
B62D 57/024 (2006.01)
B62D 57/028 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)

227726*
227726*
227726*
227726*
227727*
227727*
227727*
227727*
227681
227681*
227667
227667*
227645
227645*
227776
227776*
227776*
227647
227647*
227734
227613*
227836*
227713
227713*
227652
227653
227654
227783
227783*
227743
227743*
227743*
227672
227613
227613*
227642*
227676*
227808
227808*
227808*
227681*
227696
227676
227629
227629*
227590
227904
227917
227917*
227622
227622*
227926*
227881*
227881*
227881*
227718
227719*
227926
227679
227679*
227719
227881
227848
227621
227853*

1

B63C 11/24 (2006.01)
B63C 11/00 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
B63C 11/48 (2006.01)
B63C 7/26 (2006.01)
B65B 35/24 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
B65B 15/04 (2006.01)
B65C 9/08 (2006.01)
B65C 9/00 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 51/02 (2006.01)
B65D 47/00 (2006.01)
B65D 25/38 (2006.01)
B65D 65/02 (2006.01)
B65D 65/00 (2006.01)
B65D 77/26 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65D 85/24 (2006.01)
B65G 17/42 (2006.01)
B65G 19/20 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 39/04 (2006.01)
B65G 45/10 (2006.01)
B65G 53/16 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B67D 3/04 (2006.01)
B67D 7/02 (2010.01)
B67D 7/32 (2010.01)
B67D 7/36 (2010.01)
B81B 5/00 (2006.01)
B81B 7/00 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/16 (2017.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C01B 33/44 (2006.01)
C01G 25/00 (2006.01)
C01G 27/00 (2006.01)
C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
C02F 1/463 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
C03B 20/00 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 33/135 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)

2

227831
227831*
227831*
227885
227885*
227738*
227738*
227733*
227801
227680*
227613*
227738
227698
227698*
227646
227646*
227642
227642*
227939
227919
227604*
227733*
227884
227686
227699
227883
227691
227768
227912*
227646*
227646*
227646*
227646*
227675*
227675*
227901
227744*
227744*
227876*
227704*
227708
227708*
227784
227784*
227655
227655*
227656
227656*
227874
227604
227865*
227623*
227795
227795*
227766
227766*
227747*
227586
227586*
227752
227752*
227752*
227633
227747*
227766*

34

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/54 (2006.01)
C07C 69/24 (2006.01)
C07C 69/67 (2006.01)
C07C 59/265 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07D 207/12 (2006.01)
C07D 233/61 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 513/14 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07F 1/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
C07F 9/32 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07F 9/6561 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
C08B 31/00 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
C08H 8/00 (2010.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 61/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 1/26 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 93/00 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C09D 5/32 (2006.01)
C09D 167/00 (2006.01)
C09D 1/08 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09K 5/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)

227747
227594
227594*
227865*
227792
227792*
227792*
227792*
227792*
227761*
227711*
227937
227826
227813
227840
227918
227711*
227761
227761*
227761*
227856
227612
227742
227742*
227790
227609
227833*
227587*
227760
227938*
227790*
227833
227777
227703
227922
227922*
227711
227703*
227595
227836*
227585*
227704*
227703*
227595*
227836
227799*
227799*
227838*
227587
227906
227906*
227906*
227779
227779*
227890
227890*
227890*
227892
227891
227891*
227889*
227680*
227606*
227763*
227892*

C09K 5/10 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/71 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C09K 8/44 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
C10G 21/22 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10K 1/04 (2006.01)
C10L 1/06 (2006.01)
C10L 5/26 (2006.01)
C10M 175/02 (2006.01)
C10M 129/70 (2006.01)
C10M 137/10 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/99 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/117 (2010.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 13/00 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 7/64 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/445 (2006.01)
C12R 1/45 (2006.01)
C12R 1/385 (2006.01)
C12R 1/19 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C13B 20/00 (2011.01)
C13B 10/14 (2011.01)
C21D 9/04 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
C22C 38/24 (2006.01)
C22F 1/04 (2006.01)
C23C 2/30 (2006.01)

227635
227690
227690*
227796
227796*
227796*
227865
227838*
227854*
227935
227839
227903
227749
227820
227870
227607
227739*
227792*
227583
227714*
227586*
227742*
227910
227938
227785*
227786*
227591*
227592*
227860*
227860*
227746*
227785
227786
227591
227591*
227592
227592*
227860
227591*
227592*
227930
227931
227588
227745
227811
227714*
227714*
227714*
227714*
227910*
227785*
227786*
227591*
227592*
227625
227625*
227636*
227662
227793*
227684
227684*
227829
227829*
227620*
227728

1

C23C 2/06 (2006.01)
C23C 4/06 (2006.01)
C23C 28/02 (2006.01)
C23C 10/02 (2006.01)
C23C 10/28 (2006.01)
C23C 10/52 (2006.01)
C23C 10/60 (2006.01)
C23C 16/44 (2006.01)
C23C 24/00 (2006.01)
C23C 24/08 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
C23C 22/66 (2006.01)
C23C 24/10 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C25D 11/04 (2006.01)
C30B 7/14 (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
D01F 6/90 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
D04H 5/02 (2012.01)
D04H 5/06 (2006.01)
D04H 1/46 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
D06N 3/04 (2006.01)
D07B 1/06 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
E01B 11/44 (2006.01)
E01B 5/00 (2006.01)
E01B 5/04 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
E04B 1/98 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 9/24 (2006.01)
E04B 2/78 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 5/02 (2006.01)
E04H 9/14 (2006.01)
E04H 12/02 (2006.01)
E05C 5/00 (2006.01)
E05C 1/00 (2006.01)
E05C 3/00 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)

Nr 1/2018
2

227728*
227731
227731*
227683
227683*
227683*
227683*
227744
227668
227668*
227668*
227668*
227668*
227668*
227668*
227720
227866*
227668*
227856*
227744*
227799
227799*
227652*
227652*
227653*
227653*
227654*
227654*
227842
227842*
227700
227666
227823
227636*
227614
227614*
227638
227871
227783*
227669
227669*
227669*
227669*
227737*
227783*
227783*
227737
227871*
227908*
227907*
227638*
227669*
227669*
227920*
227853
227853*
227853*
227637
227637*
227825*
227776*
227776*
227776*
227776*
227700*

1

E06B 1/34 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E21B 43/243 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21D 20/02 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F01K 23/06 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01K 17/04 (2006.01)
F01K 17/02 (2006.01)
F01K 7/34 (2006.01)
F02B 25/04 (2006.01)
F02B 59/00 (2006.01)
F02B 75/28 (2006.01)
F02D 19/02 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 21/06 (2006.01)
F03B 15/16 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 9/25 (2016.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F03G 6/02 (2006.01)
F03G 6/06 (2006.01)
F03G 7/06 (2006.01)
F04B 43/00 (2006.01)
F04B 39/00 (2006.01)
F04B 49/00 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F04D 17/12 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
F16B 12/04 (2006.01)
F16B 15/08 (2006.01)
F16B 11/00 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16C 35/00 (2006.01)
F16C 39/00 (2006.01)
F16D 3/56 (2006.01)
F16D 3/48 (2006.01)
F16D 3/06 (2006.01)
F16D 49/00 (2006.01)
F16D 49/04 (2006.01)
F16F 7/02 (2006.01)
F16F 15/129 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)

2

227908
227908*
227907
227788
227838
227838*
227821
227884*
227686*
227883*
227599*
227751
227751*
227751*
227751*
227694
227781
227781*
227932
227932*
227932*
227767
227835
227835*
227835*
227615
227615*
227615*
227644
227644*
227644*
227628*
227628*
227675
227675*
227675*
227675*
227673
227673*
227673*
227663
227717
227717*
227717*
227803
227804
227805
227851
227791*
227832
227733
227733*
227600
227600*
227816
227816*
227818
227818*
227818*
227755
227755*
227880
227880*
227628*
227628*

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

F16G 13/18 (2006.01) 227686*
F16H 1/22 (2006.01)
227719*
F16H 1/16 (2006.01)
227877
F16H 3/06 (2006.01)
227877*
F16H 7/12 (2006.01)
227877*
F16H 1/16 (2006.01)
227819
F16H 3/06 (2006.01)
227819*
F16H 7/12 (2006.01)
227819*
F16H 1/46 (2006.01)
227735
F16H 57/02 (2012.01) 227735*
F16H 57/08 (2006.01) 227735*
F16H 55/18 (2006.01) 227882
F16H 1/48 (2006.01)
227882*
F16J 15/43 (2006.01)
227919*
F16J 15/53 (2006.01)
227919*
F16J 15/50 (2006.01)
227663*
F16J 15/53 (2006.01)
227663*
F16J 15/18 (2006.01)
227803*
F16J 15/54 (2006.01)
227803*
F16J 15/43 (2006.01)
227804*
F16J 15/54 (2006.01)
227804*
F16J 15/43 (2006.01)
227805*
F16J 15/54 (2006.01)
227805*
F16J 15/43 (2006.01)
227851*
F16J 15/54 (2006.01)
227851*
F16J 15/34 (2006.01) 227791
F16L 23/024 (2006.01) 227872
F16L 23/18 (2006.01) 227872*
F16L 57/02 (2006.01) 227643*
F16L 55/10 (2006.01) 227670*
F21S 6/00 (2006.01)
227920
F21S 8/08 (2006.01)
227920*
F21S 8/00 (2006.01)
227648*
F21S 9/00 (2006.01)
227648*
F21S 8/00 (2006.01)
227627*
F21S 9/03 (2006.01)
227627*
F21V 35/00 (2006.01) 227939*
F21V 37/00 (2006.01) 227939*
F21V 33/00 (2006.01) 227765
F21W 111/00 (2006.01) 227920*
F21W 131/302 (2006.01) 227765*
F22B 37/40 (2006.01) 227893
F23B 10/00 (2011.01) 227787
F23B 80/04 (2006.01) 227787*
F23B 80/04 (2006.01) 227878
F23B 40/00 (2006.01) 227878*
F23C 6/04 (2006.01)
227844*
F23C 5/28 (2006.01)
227844*
F23G 5/16 (2006.01)
227902
F23G 7/06 (2006.01)
227902*
F23G 7/10 (2006.01)
227844
F23J 1/06 (2006.01)
227849
F23J 13/06 (2006.01) 227834
F23K 3/12 (2006.01)
227736
F23L 17/02 (2006.01) 227834*
F24C 15/20 (2006.01) 227789
F24D 3/02 (2006.01)
227741*
F24D 17/00 (2006.01) 227626
F24D 19/10 (2006.01) 227626*
F24D 19/00 (2006.01) 227830*
F24F 12/00 (2006.01) 227925
F24F 7/08 (2006.01)
227925*
F24F 7/013 (2006.01) 227925*
F24F 7/02 (2006.01)
227925*
F24H 1/24 (2006.01)
227878*

35
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2

F24J 3/08 (2006.01)
F25D 3/00 (2006.01)
F25D 11/00 (2006.01)
F27B 3/14 (2006.01)
F27B 9/34 (2006.01)
F28D 3/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F42B 10/00 (2006.01)
F42B 14/00 (2006.01)
F42B 8/02 (2006.01)
F42B 12/00 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 7/312 (2006.01)
G01B 5/04 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01B 7/04 (2006.01)
G01B 11/12 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01D 5/26 (2006.01)
G01D 5/26 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
G01F 3/36 (2006.01)
G01G 19/03 (2006.01)
G01G 3/13 (2006.01)
G01J 7/00 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 11/16 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 5/04 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G01L 13/02 (2006.01)
G01L 13/06 (2006.01)
G01L 19/06 (2006.01)
G01L 27/00 (2006.01)
G01M 3/08 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
G01N 21/47 (2006.01)
G01N 21/49 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
G01N 21/95 (2006.01)
G01N 21/952 (2006.01)

227643
227859*
227859*
227893*
227893*
227859*
227830
227757
227693
227830*
227693*
227764
227809
227809*
227809*
227809*
227616*
227616*
227911*
227867
227593
227593*
227593*
227912
227912*
227852
227602
227634*
227671*
227664*
227921*
227634
227664*
227664*
227894
227582
227582*
227641
227850*
227608*
227806
227806*
227806*
227671
227671*
227850
227748*
227867*
227912*
227671*
227812
227812*
227812*
227758
227670
227628
227780
227664
227716
227774*
227616*
227616*
227616*
227616*
227616*

G01N 33/574 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 21/41 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
G01N 21/94 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/04 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 22/04 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01R 15/04 (2006.01)
G01R 1/18 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 19/20 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
G01R 27/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/24 (2006.01)
G01R 31/00 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G01R 33/07 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 15/00 (2006.01)
G01S 5/14 (2006.01)
G01S 17/66 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/202 (2006.01)
G01T 1/169 (2006.01)
G01T 1/203 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G02B 6/124 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)

227588*
227823*
227867*
227894*
227850*
227915
227624
227857
227774
227794
227794*
227814
227618
227619
227740
227740*
227827
227827*
227665
227665*
227921
227921*
227748
227746
227800
227928
227928*
227623
227630*
227864*
227864*
227756*
227756*
227914
227914*
227895
227895*
227631
227631*
227631*
227630
227869
227828
227886
227887
227888
227913
227598
227864
227864*
227916
227933
227885*
227885*
227614*
227899
227658
227660
227661
227659
227715*
227854*
227634*
227634*
227827*

G02B 26/00 (2006.01)
G02B 26/08 (2006.01)
G02B 5/08 (2006.01)
G02B 23/02 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06F 1/32 (2006.01)
G06F 13/14 (2006.01)
G06F 13/38 (2006.01)
G06F 21/62 (2013.01)
G06G 7/24 (2006.01)
G06N 3/02 (2006.01)
G06T 9/00 (2006.01)
G08B 29/00 (2006.01)
G08C 19/16 (2006.01)
G08C 23/04 (2006.01)
G08G 1/02 (2006.01)
G09B 9/06 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
G09F 1/12 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
G09F 3/04 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
G12B 15/02 (2006.01)
G21F 9/12 (2006.01)
G21K 4/00 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 30/16 (2006.01)
H01F 41/04 (2006.01)
H01F 41/14 (2006.01)
H01F 41/18 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01F 27/10 (2006.01)
H01H 13/18 (2006.01)
H01J 3/38 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01L 33/00 (2010.01)
H01L 43/06 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0352 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/04 (2006.01)
H01L 27/14 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 21/203 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/074 (2012.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/265 (2006.01)
H01Q 3/24 (2006.01)
H01Q 21/20 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02J 3/04 (2006.01)
H02J 3/38 (2006.01)
H02J 3/14 (2006.01)
H02J 3/14 (2006.01)

227899*
227899*
227712
227712*
227732
227732*
227769*
227651
227927
227927*
227584
227862*
227773*
227649
227847
227864*
227651*
227582*
227940*
227715
227825*
227825*
227825*
227770
227889
227680
227632*
227704*
227854
227895*
227909
227866
227866*
227866*
227934*
227632*
221265
227648
227756
227796*
227916*
227855
227855*
227855*
227855*
227855*
227759
227759*
227759*
227759*
227817
227817*
227817*
227929*
227929*
227729
227729*
227929
227917*
227671*
227905
227815
227815*
227581
227627
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H02J 3/38 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 13/00 (2006.01)
H02K 9/00 (2006.01)
H02M 3/156 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02M 5/257 (2006.01)
H02M 7/521 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
H02P 6/00 (2006.01)
H02P 7/00 (2006.01)
H02P 27/04 (2016.01)
H02P 29/20 (2016.01)
H03K 17/00 (2006.01)
H03K 17/968 (2006.01)
H03K 9/06 (2006.01)
H03K 17/687 (2006.01)
H03K 19/00 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)

227627*
227617
227707*
227751*
227797
227896
227934
227650*
227581*
227589
227589*
227897
227897*
227651*
227651*
227897*
227750
227750*
227610
227611
227862

1

H03M 1/14 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H03M 1/66 (2006.01)
H03M 1/78 (2006.01)
H04B 10/07 (2013.01)
H04B 10/25 (2013.01)
H04B 17/00 (2006.01)
H04B 17/00 (2006.01)
H04B 7/02 (2017.01)
H04L 9/08 (2006.01)
H04L 12/50 (2006.01)
H04N 17/02 (2006.01)
H04N 5/907 (2006.01)
H04Q 9/00 (2006.01)
H04Q 11/00 (2006.01)
H04W 16/28 (2009.01)
H05B 6/02 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05H 1/03 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

2

1

2

1

2

227657
227657*
227861
227861*
227664*
227664*
227869*
227828*
227729*
227584*
227605
227798
227798*
227651*
227605*
227729*
227650
227707
227672*
227632

227649
227650
227651
227652
227653
227654
227655
227656
227657
227658
227659
227660
227661
227662
227663
227664
227665
227666
227667
227668
227669
227670
227671
227672
227673
227674
227675
227676
227677
227678
227679
227680
227681
227682
227683
227684
227685
227686
227687
227688
227689
227690
227691
227692
227693
227694
227695
227696
227697
227698
227699
227700
227701
227702
227703
227704
227705
227706
227707
227708
227709
227710
227711
227712
227713

G06T 9/00 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
G06F 1/32 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
C01G 25/00 (2006.01)
C01G 25/06 (2006.01)
H03M 1/14 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/202 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
G01M 11/00 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
D07B 1/06 (2006.01)
B29C 64/227 (2017.01)
C23C 24/00 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
G01M 3/08 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
B32B 25/06 (2006.01)
F04B 43/00 (2006.01)
B23K 11/20 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
B41N 1/12 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
A61M 5/00 (2006.01)
B62B 3/06 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
A62B 23/06 (2006.01)
C23C 10/02 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
B65G 19/20 (2006.01)
A47K 10/22 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
C09K 11/77 (2006.01)
B65G 45/10 (2006.01)
A61B 3/00 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F02B 25/04 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
B41K 1/12 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
D06N 3/04 (2006.01)
A61K 36/752 (2006.01)
A61K 35/20 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
A23B 7/144 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B01D 29/11 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
C08H 8/00 (2010.01)
G02B 5/08 (2006.01)
B30B 1/32 (2006.01)

227714
227715
227716
227717
227718
227719
227720
227721
227722
227723
227724
227725
227726
227727
227728
227729
227730
227731
227732
227733
227734
227735
227736
227737
227738
227739
227740
227741
227742
227743
227744
227745
227746
227747
227748
227749
227750
227751
227752
227753
227754
227755
227756
227757
227758
227759
227760
227761
227762
227763
227764
227765
227766
227767
227768
227769
227770
227771
227772
227773
227774
227775
227776
227777
227778

A61L 101/52 (2006.01)
G09B 9/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
B62D 5/04 (2006.01)
C23C 24/10 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
C23C 2/30 (2006.01)
H01Q 3/24 (2006.01)
A61B 18/12 (2006.01)
C23C 4/06 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
F16B 15/08 (2006.01)
B29C 67/02 (2017.01)
F16H 1/46 (2006.01)
F23K 3/12 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
B65D 5/06 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
C23C 16/44 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
H03K 17/687 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
F16D 49/00 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
F28D 15/02 (2006.01)
G01L 27/00 (2006.01)
H01L 31/18 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
B27K 3/36 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
F03B 15/16 (2006.01)
B65G 53/16 (2006.01)
A63F 13/20 (2014.01)
G09F 3/04 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23Q 15/12 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B29C 65/20 (2006.01)
C08B 31/00 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Nr 1/2018

Symbol
MKP

1

2

1

2

220586
221265
227581
227582
227583
227584
227585
227586
227587
227588
227589
227590
227591
227592
227593
227594
227595
227596
227597
227598
227599
227600
227601
227602
227603
227604
227605
227606
227607
227608
227609
227610
227611
227612
227613

A47B 91/00 (2006.01)
H01H 13/18 (2006.01)
H02J 3/14 (2006.01)
G01G 19/03 (2006.01)
C10M 137/10 (2006.01)
G06F 21/62 (2013.01)
B22F 9/24 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C09D 5/32 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
H02P 6/00 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 17/00 (2016.01)
G01R 29/24 (2006.01)
B01D 53/83 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
H04L 12/50 (2006.01)
B01J 13/02 (2006.01)
C10L 5/26 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)
C07F 9/32 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)

227614
227615
227616
227617
227618
227619
227620
227621
227622
227623
227624
227625
227626
227627
227628
227629
227630
227631
227632
227633
227634
227635
227636
227637
227638
227639
227640
227641
227642
227643
227644
227645
227646
227647
227648

E01B 5/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
B60N 2/39 (2006.01)
G01N 30/04 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
C13B 20/00 (2011.01)
F24D 17/00 (2006.01)
H02J 3/14 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
B60B 9/12 (2006.01)
G01R 27/08 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
G01D 5/26 (2006.01)
C09K 5/10 (2006.01)
B23K 11/04 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)
A61B 1/233 (2006.01)
G01J 7/00 (2006.01)
B65D 65/02 (2006.01)
F24J 3/08 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B65D 47/00 (2006.01)
B29C 67/00 (2017.01)
H01J 3/38 (2006.01)

Nr 1/2018
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1

2

1

2

1

2

1

2

227779
227780
227781
227782
227783
227784
227785
227786
227787
227788
227789
227790
227791
227792
227793
227794
227795
227796
227797
227798
227799
227800
227801
227802
227803
227804
227805
227806
227807
227808
227809
227810
227811
227812
227813
227814
227815
227816
227817
227818
227819
227820
227821
227822
227823
227824
227825
227826
227827
227828
227829
227830
227831
227832
227833
227834
227835
227836
227837
227838
227839
227840
227841
227842
227843

C09J 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
F02B 59/00 (2006.01)
B23B 29/02 (2006.01)
B32B 13/14 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
E21B 43/243 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
B22D 27/20 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
H02M 3/156 (2006.01)
H04N 17/02 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
B65C 9/08 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
A61H 33/00 (2006.01)
B41F 15/00 (2006.01)
F42B 10/00 (2006.01)
B21F 45/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
G01L 13/02 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
H02J 3/04 (2006.01)
F16C 35/00 (2006.01)
H01L 31/074 (2012.01)
F16D 3/56 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
C10K 1/04 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
A47C 16/02 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
C07D 233/61 (2006.01)
G01N 21/41 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
C22C 38/22 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
B63C 11/24 (2006.01)
F16B 12/04 (2006.01)
C07K 5/10 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
C10G 21/22 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
D04H 1/46 (2012.01)
A61K 31/222 (2006.01)

227844
227845
227846
227847
227848
227849
227850
227851
227852
227853
227854
227855
227856
227857
227858
227859
227860
227861
227862
227863
227864
227865
227866
227867
227868
227869
227870
227871
227872
227873
227874
227875
227876
227877
227878
227879
227880
227881
227882
227883
227884
227885
227886
227887
227888
227889
227890
227891
227892
227893
227894
227895
227896
227897
227898
227899
227900
227901
227902
227903
227904
227905
227906
227907
227908

F23G 7/10 (2006.01)
A23L 13/60 (2016.01)
B09B 3/00 (2006.01)
G08B 29/00 (2006.01)
B62D 57/028 (2006.01)
F23J 1/06 (2006.01)
G01K 17/20 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
G01B 11/12 (2006.01)
E05C 5/00 (2006.01)
G21K 4/00 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
C07F 3/06 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
A23C 3/04 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
H03M 1/66 (2006.01)
H03M 1/12 (2006.01)
A23L 29/206 (2016.01)
G01R 31/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
H01F 41/04 (2006.01)
G01B 5/04 (2006.01)
A47J 43/046 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
C10L 1/06 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
F16L 23/024 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
C02F 1/463 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A61K 33/24 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F23B 80/04 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
F16F 7/02 (2006.01)
B62D 57/024 (2006.01)
F16H 55/18 (2006.01)
B65G 39/04 (2006.01)
B65G 17/42 (2006.01)
B63C 11/48 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
F22B 37/40 (2006.01)
G01F 3/36 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H02P 27/04 (2016.01)
A62C 3/00 (2006.01)
G01S 17/66 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
F23G 5/16 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
C09D 167/00 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)

227909
227910
227911
227912
227913
227914
227915
227916
227917
227918
227919
227920
227921
227922
227923
227924

H01F 30/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A61B 17/60 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 15/04 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)
G01R 33/07 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
C07D 513/14 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
F21S 6/00 (2006.01)
G01N 21/88 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
A61K 35/56 (2015.01)
A61K 31/397 (2006.01)

227925
227926
227927
227928
227929
227930
227931
227932
227933
227934
227935
227936
227937
227938
227939
227940

F24F 12/00 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
G06F 13/14 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
F02D 19/02 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
H02M 5/257 (2006.01)
C10B 27/06 (2006.01)
A47F 1/00 (2006.01)
C07D 207/12 (2006.01)
C12N 15/117 (2010.01)
B65D 77/26 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)

2
UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 182521
(54) Nowe pochodne morfoliny oraz kompozycje farmaceutyczne
zawierające nowe pochodne morfoliny
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., RAHWAY (US)
(93) 13.11.2003, EU/1/03/262/001 do 006, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) APREPITANT, ewentualnie w formie dopuszczalnej farmaceutycznie soli
(94) 13.11.2018 – 13.05.2019 (obejmuje przedłużenie obowiązywania)
(68) 194750
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca indole i estrogeny,
jej zastosowanie oraz produkt
(73) Wyeth LLC, NEW YORK (US)
(93) 18.12.2014, EU/1/14/960, Komisja Europejska (EU)
(95) Kompozycja zawierająca bazedoksyfen ewentualnie w postaci jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli i skoniugowane
estrogeny
(94) 11.05.2019 – 11.05.2024
(68) 204024
(54) Nowe pochodne chinuklidyny, sposób ich wytwarzania, zastosowanie i zawierające je kompozycje farmaceutyczne
(73) ALMIRALL, S.A., BARCELONA (ES)
(93) 25.07.2012, EU/1/12/778/001 do 003, Komisja Europejska (EU)
(93) 25.07.2012, EU/1/12/781/001 do 003, Komisja Europejska (EU)
(95) Sól aklidyny z farmaceutycznie dopuszczalnym anionem
jedno lub wielowartościowego kwasu zwłaszcza bromek aklidyny
(94) 07.07.2020 – 07.07.2025
(68) 204427
(54) Hamująca replikację wirusa HIV pochodna pirymidyny, sposób
jej wytwarzania i zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(93) 01.09.2008, EU/1/08/468/001, Komisja Wspólnot Europejskich (EU)
(95) Etrawiryna lub jej sól addycyjna
(94) 24.09.2019 – 01.09.2023
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(68) 205550
(54) Populacja rotawirusa, jego wariant, reasortant i zastosowanie,
sposób wytwarzania populacji rotawirusa, kompozycja szczepionki
i sposób jej wytwarzania oraz preparat szczepionki
(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART (BE)
(93) 23.02.2006, EU/1/05/330/001 do 004, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) Ludzki atenuowany rotawirus, szczep RIX4414
(94) 15.08.2020 – 23.02.2021
(68) 212480
(54) Cząsteczka wiążąca IL-1β, sposób jej wytwarzania, wektor ekspresyjny, zastosowanie cząsteczki wiążącej IL-1β oraz kompozycja
farmaceutyczna
(73) NOVARTIS AG, BASEL (CH)
(93) 27.10.2009, EU/1/09/564/001 do 002, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) kanakinumab
(94) 27.10.2024 – 27.04.2025 (obejmuje przedłużenie obowiązywania)
(68) 213373
(54) Ester S-fluorometylowy kwasu 6α,9α-difluoro-17α-(2furanylokarboksyl)oksy-11β -hydroksy-16α-metylo-3-oksoandrosta1,4,-dieno-17-karbotiowego, jego zastosowanie, środek farmaceutyczny, preparat farmaceutyczny, aerozolowy preparat
farmaceutyczny, sposób wytwarzania tego estru oraz związki pośrednie i sposób ich wytwarzania
(73) GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD (GB)
(93) 16.01.2008, EU/1/07/434/001 do 003, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) furoinian flutykazonu i jego solwaty
(94) 03.08.2021 – 16.01.2023
(68) 1699784
(54) Nowe pochodne oksazolidynonowe
(73) Dong-A ST Co., Ltd., SEOUL (KR)
(93) 25.03.2015, EU/1/15/991, Komisja Europejska (EU)
(95) Tedizolid, ewentualnie w postaci estru, w szczególności
fosforanu, lub jego farmaceutycznie dopuszczalne sole
(94) 17.12.2024 – 17.12.2029
(68) 1781298
(54) Kombinacje leków zawierające benzoksazynę do leczenia chorób dróg oddechowych
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH,
INGELHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 22.01.2016, 22941 do 22942, Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (PL)
(93) 09.06.2015, NL/H/3157/01/DC do NL/H/3158/01/DC,
INFARMED (PT)
(95) Kombinacja (a) olodaterolu, jego pojedynczych izomerów
optycznych, mieszanin pojedynczych enancjomerów lub racematów, soli addycyjnych z farmakologicznie dopuszczalnymi kwasami opcjonalnie w postaci solwatów i/lub wodzianów oraz (b) soli
tiotropium w szczególności kombinacji (a) olodaterolu i jego soli
addycyjnych z farmakologicznie dopuszczalnymi kwasami oraz
(b) bromku tiotropium, opcjonalnie w postaci solwatu i/lub wodzianu zwłaszcza kombinacji (a) chlorowodorku olodaterolu oraz
(b) bromku tiotropium, opcjonalnie w postaci jednowodzianu
(94) 18.04.2025 – 18.04.2030
(68) 1874117
(54) Wielopierścieniowe pochodne karbamoilopirydonu wykazujące aktywność inhibitorową wobec integrazy HIV
(73) VIIV Healthcare Company, RESEARCH TRIANGLE PARK (US)
(73) Shionogi Co., Ltd., OSAKA (JP)
(93) 21.01.2014, EU/1/13/892, Komisja Europejska (EU)
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(95) DOLUTEGRAWIR LUB JEGO FARMACEUTYCZNIE DOPUSZCZALNA SÓL LUB SOLWAT OBEJMUJĄCE DOLUTEGRAWIR SODU
(94) 28.04.2026 – 21.01.2029
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1934174
Azetydyny jako inhibitory w leczeniu chorób proliferacyjnych
Exelixis, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
24.11.2015, EU/1/15/1048, Komisja Europejska (EU)
KOBIMETYNIB
05.10.2026 – 24.11.2030

(68) 1966202
(54) Podstawione heteroarylem pirolo[2,3-b]pirydyny i pirolo[2,3-b]
pirymidyny jako inhibitory kinazy Janusowej
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4

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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5
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego, tytuł wynalazku, numer wniosku, datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek, produkty wskazane w tych zezwoleniach oraz
oznaczenie produktu.
(B1) 211019
Związek peptydomimetyczny, kompozycje farmaceutyczne i zestawy lub opakowania farmaceutyczne zawierające ten związek oraz
zastosowanie tego związku do wytwarzania leku
DPO.0192 2012 03 19
VERTEX PHARMACEUTICALS, INCORPORATED, CAMBRIDGE,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/11/720/001 2011 09 19 INCIVO-TELAPREWIR
(B1) 193675
Związki 2-metoksybenzofenonowe, sposób wytwarzania związków
2-metoksybenzofenonowych, związki pośrednie, sposób wytwarzania związków pośrednich, środek grzybobójczy i zastosowanie
związków 2-metoksybenzofenonowych
DPO.0113 2008 06 19
BASF SE, LUDWIGSHAFEN, Niemcy
R-50/2007 2007 12 20 CAPALO 337,5 SE
3627/2006 2006 10 31 CAPALO 337,5 SE
6
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
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413494
413906
414184
414728
414932
415280
415325
415429
415788
415819
415933
415937
416012
416121
416165

20/2009
02/2011
08/2011
14/2013
10/2013
24/2013
25/2013
25/2014
13/2015
13/2015
04/2016
04/2016
20/2015
12/2016
22/2016
22/2016

04/2017
06/2017
08/2017
11/2017
12/2017
13/2017
13/2017
14/2017
15/2017
16/2017
16/2017
16/2017
17/2017
17/2017
09/2017

402801
403167
403366
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05/2014
20/2014
21/2014
24/2014
03/2015
11/2015
12/2015
16/2014
15/2015
19/2015
04/2016

409072
409075
409333
409560
409854
409886
410710
410715
412167
412168

04/2016
04/2016
06/2016
07/2016
09/2016
09/2016
14/2015
14/2016
23/2016
23/2016

8
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) 197946 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 198809 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOSTER WHEELER ENERGY CORPORATION, Clinton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Amec Foster Wheeler Energia Oy, Espoo, Finlandia

7
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).

(B1) 199318 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

387667
390339

(B1) 202345 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOSTER WHEELER ENERGY CORPO-

19/2009
17/2011

398656
400489

20/2013
05/2014
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RATION, Clinton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Amec Foster Wheeler Power Equipment Company, Inc., Hampton,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 204094 2016 04 08 C. Wprowadzono zmianę miejsca
zamieszkania współtwórcy przez wykreślenie wpisu: Mackrle Svatopluk, Brno, Czechy; Mackrle Vladimir, Bratislava-Petrzalka, Słowacja; Dracka Oldrich, Brno, Czechy i dokonanie wpisu: Mackrle
Svatopluk, Brno, Czechy; Vladimir Mackrle, Brno, Czechy; Dracka
Oldrich, Brno, Czechy
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JOWE CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146846382
(B1) 210903 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382 i dokonanie wpisu: CIECH
R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382

(B1) 206609 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W. Döllken & Co. GmbH, Essen,
Niemcy i dokonanie wpisu: Döllken-Weimar GmbH, Nohra/Weimar, Niemcy

(B1) 210966 2017 09 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUBARA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, Polska 241828229 i dokonanie wpisu: KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa,
Polska 241828229

(B1) 207655 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

(B1) 211123 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 i dokonanie wpisu: INSTYTUT
PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049

(B1) 207975 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

(B1) 212898 2017 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Speedel Pharma AG, Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Pharma AG, Bazylea, Szwajcaria

(B1) 208461 2017 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Oława, Polska i dokonanie wpisu: METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława,
Polska 006324850
(B1) 208719 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; KGHM METRACO
SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954
(B1) 209554 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIANYL, Boulogne-Billancourt
Cedex, Francja i dokonanie wpisu: RHODIANYL, Saint-Fons, Francja
(B1) 209554 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIANYL, Saint-Fons, Francja
i dokonanie wpisu: RHODIANYL, Paris, Francja
(B1) 209554 2017 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIANYL, Paris, Francja i dokonanie wpisu: Rhodia Opérations, Paris, Francja
(B1) 209984 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 210893 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GOLIARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki, Polska 150065049 i dokonanie
wpisu: „GOLIARD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łojki, Polska 150065049
(B1) 210901 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 210903 2017 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CIECH TRADEMARKS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146846382 i dokonanie wpisu: CENTRUM BADAWCZO-ROZWO-

(B1) 212939 2017 08 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA
AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510431484 i dokonanie wpisu: MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 510431484
(B1) 214697 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 215234 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT,
Wien, Austria i dokonanie wpisu: Baxter Eastern Europe Vertriebs
GmbH, Wiedeń, Austria
(B1) 215234 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxter Eastern Europe
Vertriebs GmbH, Wiedeń, Austria i dokonanie wpisu: Baxter Trading GmbH, Wiedeń, Austria
(B1) 215234 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxter Trading GmbH,
Wiedeń, Austria i dokonanie wpisu: Baxter Innovations GmbH,
Wiedeń, Austria
(B1) 215234 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxter Innovations
GmbH, Wiedeń, Austria i dokonanie wpisu: Baxalta Innovations
GmbH, Wiedeń, Austria
(B1) 215234 2017 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxalta Innovations GmbH,
Wiedeń, Austria i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria
(B1) 216354 2017 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OBR SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 141138730 i dokonanie wpisu: WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141138730
(B1) 216500 2017 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Knurów,
Polska 271250942 i dokonanie wpisu: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów,
Polska 271250942
(B1) 217421 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI,

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

51

Wrocław, Polska 000001301; ORZECHOWSKI KAZIMIERZ, Wrocław,
Polska; RZĄCA MAREK, Wrocław, Polska; BAJ STANISŁAW, Wrocław,
Polska i dokonanie wpisu: ONCO SCANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 367513650

LAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; KGHM METRACO
SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954

(B1) 219049 2017 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, Polska 670042991 i dokonanie wpisu: Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Szwajcaria

(B1) 223067 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; KGHM METRACO
SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954

(B1) 219152 2017 09 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYTWÓRNIA PASZ PIAST II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 000001258 i dokonanie wpisu: PIAST PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec, Polska 302076386
(B1) 219777 2017 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, Polska 670042991 i dokonanie wpisu: Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Szwajcaria
(B1) 220853 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954
(B1) 221155 2017 06 07 C. Wprowadzono zmianę twórców
przez wykreślenie wpisu: PRZEMYSŁAW CZESNOWICZ, Zielona
Góra, Polska; ELŻBIETA ANTOŃ, Drzonków, Polska; JAROSŁAW ŻOŁYŃSKI, Zielona Góra, Polska; MICHAŁ DOLIGALSKI, Szprotawa, Polska i dokonanie wpisu: PRZEMYSŁAW CZESNOWICZ, Zielona Góra,
Polska; ELŻBIETA ANTOŃ, Drzonków, Polska; JAROSŁAW ŻOŁYŃSKI,
Zielona Góra, Polska; MICHAŁ DOLIGALSKI, Szprotawa, Polska; ROBERT FELIŃSKI, Nowogród Bobrzański, Polska
(B1) 221351 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NANOVELOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146595247
i dokonanie wpisu: NANOVELOS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 146595247
(B1) 222233 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954
(B1) 222322 2017 03 09 F. Dokonano wpis o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział
Gospodarczy z dnia 7 września 2016 r., sygnatura akt X Gnc 891/16,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu Gabriela Morawiec w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2645/16, dokonał
zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek w związku z postępowaniem prowadzonym w celu wykonania zabezpieczenia z wniosku
uprawnionego Kingi Zarzyckiej zamieszkałej w Lublinie”.
(B1) 222605 2017 06 12 C. Wprowadzono zmianę miejsca zamieszkania twórcy przez wykreślenie wpisu: JOANNA CIEŚLEWICZ,
Toruń, Polska i dokonanie wpisu: JOANNA CIEŚLEWICZ, Bydgoszcz,
Polska
(B1) 222613 2017 06 09 C. Wprowadzono zmianę miejsca
zamieszkania współtwórcy przez wykreślenie wpisu: JOANNA
CIEŚLEWICZ, Toruń, Polska; KATARZYNA KOCZWARA, Bydgoszcz,
Polska i dokonanie wpisu: JOANNA CIEŚLEWICZ, Bydgoszcz, Polska;
KATARZYNA KOCZWARA, Bydgoszcz, Polska
(B1) 222944 2017 11 08 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: GUTOWSKI WIESŁAW, Płock, Polska i wpisanie: GUTOWSKI WIESŁAW, Pułtusk, Polska
(B1) 223066 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻE-

(B1) 223162 2017 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Toruń, Polska 340647474
i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń,
Polska 340647474
(B1) 223436 2017 08 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GASTEL HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140368349
i dokonanie wpisu: ANGITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147171940
(B1) 223583 2017 06 12 C. Wprowadzono zmianę miejsca zamieszkania twórcy przez wykreślenie wpisu: JOANNA CIEŚLEWICZ,
Toruń, Polska i dokonanie wpisu: JOANNA CIEŚLEWICZ, Bydgoszcz,
Polska
(B1) 223971 2017 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk,
Polska 190279010 i dokonanie wpisu: LONZA - NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI – SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk,
Polska 008304225
(B1) 224257 2017 09 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STASIAK MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE MIRATRANS,
Błonie, Polska 610004388 i dokonanie wpisu: MIRATRANS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierpów,
Polska 366202556
(B1) 225842 2017 09 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954 i dokonanie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; KGHM METRACO
SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, Polska 390503954
(B1) 226353 2017 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122812628
i dokonanie wpisu: THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów, Polska 122812628

9
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
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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.

Włochy; Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e
delle Telecomunicazioni, con sede presso il Politecnico di Torino,
Torino, Włochy i dokonanie wpisu: CENTRO SVILUPPO MATERIALI
S.p.A., Roma, Włochy; Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, con sede presso il Politecnico di Torino, Torino, Włochy

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.

(T3) 1730518 2017 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DELTA, Dansk Elektronik, Lys &
Akustik, Hörsholm, Dania i dokonanie wpisu: Force Technology,
Brøndby, Dania

(T5) 1559693 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heraeus Precious Metals GmbH &
Co. KG, Hanau, Niemcy i dokonanie wpisu: Heraeus Deutschland
GmbH & Co. KG, Hanau, Niemcy
(T3) 1586259 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Homeland Housewares LLC,
Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CAPBRAN HOLDINGS, LLC, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1613346 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1620456 2017 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Biotech Synergy, Inc., La Jolla, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: OSE PHARMA International SA, Genewa, Szwajcaria
(T3) 1622642 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1632926 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMARTRAC IP B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Smartrac Investment B.V., Amsterdam,
Holandia
(T3) 1633724 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Kudos Pharmaceuticals Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(T3) 1660037 2017 06 13 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
„Na mocy umowy z dnia 11 listopada 2011 r. uzupełnionej aneksem, udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie przedmiotowego patentu, na czas nieokreślony, spółce H. Lundbeck A/S,
Valby, Dania”.
(T3) 1666381 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Holzmann Fahrzeugbau
GmbH, Enns, Austria i dokonanie wpisu: Holzmann Fahrzeugbau
GmbH, Königswiesen, Austria
(T3) 1680610 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NV Bekaert SA, Zwevegem, Belgia
i dokonanie wpisu: Bekaert Advanced Cords Aalter NV, Aalter, Belgia
(T3) 1704683 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Airwide Solutions Inc., Kanata,
Kanada i dokonanie wpisu: Mitel Mobility Inc., Richardson, Stany
Zjednoczone Ameryki

(T3) 1730152 2017 06 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japonia i dokonanie wpisu: Dezima Pharma B.V.,
Breda, Holandia

(T3) 1733279 2017 01 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Musion Das Hologram Limited,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MDH Hologram S.A.,
Luxembourg, Luksemburg
(T3) 1742658 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1742659 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1742922 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1749386 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Arcsight, Inc., Cupertino, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ArcSight, LLC, Cupertino,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1749386 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ArcSight, LLC, Cupertino, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1749386 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development
Company, L.P., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1752669 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Korff, Michael, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: KORFF ISOLMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojnarowice, Polska 005979804
(T3) 1755565 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TILLOTTS PHARMA AG, Ziefen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Chrysalis Pharma AG, Sarnen, Szwajcaria
(T3) 1756372 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IFÖ SANITÄR AB, Bromölla, Szwecja
i dokonanie wpisu: Geberit Service AB, Bromölla, Szwecja
(T3) 1787658 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHEMI S.p.A., Cinisello Balsamo,
Włochy i dokonanie wpisu: ITALFARMACO S.P.A., Milano, Włochy

(T3) 1707861 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG., Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 1799253 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1729101 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fondazione Torino Wireless, Torino,

(T3) 1815536 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips Elec-
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tronics N.V., Eindhoven, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke
Philips N.V., Eindhoven, Holandia

Stany Zjednoczone Ameryki; Biogen MA Inc., Cambridge, Stany
Zjednoczone Ameryki

(T3) 1815536 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 1928858 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1824751 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gelbard Edward S., London, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: AB PLASTA, Wilno, Litwa

(T3) 1941019 2017 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, Holandia

(T3) 1834701 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Packaging Technology Participation SA, Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Packaging
Technology Participation Netherlands B.V., Veldhoven, Holandia
(T3) 1847750 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T5) 1852242 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W. Döllken & Co. GmbH, Gladbeck, Niemcy i dokonanie wpisu: Döllken-Kunststoffverarbeitung
GmbH, Gladbeck, Niemcy
(T3) 1877015 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 3M Svenska Aktiebolag, Sollentuna, Szwecja i dokonanie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1881376 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 1881377 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 1883058 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMARTRAC IP B.V., Amsterdam,
Holandia i dokonanie wpisu: Smartrac Investment B.V., Amsterdam,
Holandia
(T3) 1886979 2017 03 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: W.R. GRACE & CO.-CONN., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied
Technologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1888829 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Vantaa, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 1889312 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Umicore, Bruxelles, Belgia i dokonanie wpisu: Everzinc Belgium SA, Liège, Belgia
(T3) 1891190 2017 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 1910395 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Isis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad,
Stany Zjednoczone Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone
Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1910395 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor,

(T3) 1950030 2017 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Andritz AG, Graz, Austria i dokonanie wpisu: Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG, Siegsdorf,
Niemcy
(T3) 1954281 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka Brytania
(T3) 1954281 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leo Osprey Limited, Brentford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(T3) 1958767 2017 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Panel System Oy AB, Vantaa, Finlandia
(T3) 1964986 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 1970496 2017 04 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ifö Sanitär AB, Bromölla, Szwecja
i dokonanie wpisu: Geberit Service AB, Bromölla, Szwecja
(T3) 1985071 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Airwide Solutions Inc., Kanata,
Kanada i dokonanie wpisu: Mitel Mobility Inc., Richardson, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 1991266 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2011929 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2018450 2017 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2021025 2017 05 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITH Immune Therapy Holdings AB,
Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: TLA Targeted Immunotherapies AB, Stockholm, Szwecja
(T3) 2037327 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2038463 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Vantaa, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 2047834 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

54

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(T3) 2053947 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Foremost B.V., Eemnes, Holandia
i dokonanie wpisu: Foremost B.V., ´s-Hertogenbosch, Holandia
(T3) 2053947 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Foremost B.V., ´s-Hertogenbosch,
Holandia i dokonanie wpisu: FMGO Holding B.V, ´s-Hertogenbosch,
Holandia
(T3) 2053947 2017 06 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FMGO Holding B.V, ´s-Hertogenbosch, Holandia i dokonanie wpisu: Koninklijke Philips N.V.,
Eindhoven, Holandia
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ken, Niemcy i dokonanie wpisu: pohltec metalfoam GmbH, Köln,
Niemcy
(T3) 2147122 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sigma-Tau Rare Disease Ltd,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Leadiant Biosciences
Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2157248 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2064317 2017 06 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CellCoTec B.V., Bilthoven, Holandia
i dokonanie wpisu: CartiRegen B.V., Woerden, Holandia

(T3) 2157249 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2066340 2017 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2157583 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis,
‚s-Hertogenbosch, Holandia i dokonanie wpisu: Rubigen B.V., ’s-Hertogenbosch, Holandia

(T3) 2073862 2017 10 02 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 19 września 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku przez Regen Lab S.A., Le
Mont-sur-Lausanne, Szwajcaria na czas nieoznaczony.
(T3) 2079351 2017 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp,
Holandia i dokonanie wpisu: Reckitt Benckiser Finish B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2079573 2017 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dameka Finance Limited, Nicosia,
Cypr i dokonanie wpisu: POLYMERTEPLO GROUP Ltd., Moskwa,
Rosja
(T3) 2089656 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc., Burlington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Philips Lighting North America Corporation, Burlington,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2093622 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2100993 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Vantaa, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(T3) 2104764 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NV Bekaert SA, Zwevegem, Belgia
i dokonanie wpisu: Bekaert Advanced Cords Aalter NV, Aalter, Belgia
(T3) 2106494 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hunting Titan, Ltd., Pampa, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hunting Titan, Inc., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2130886 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TESA SE, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: tesa SE, Norderstedt, Niemcy
(T3) 2134742 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2163802 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2169808 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Renewable
Technologies, Grenoble, Francja i dokonanie wpisu: GE Renewable
Technologies, Grenoble, Francja
(T3) 2173330 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Acino AG, Miesbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Luye Pharma AG, Miesbach, Niemcy
(T3) 2176472 2017 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Galas, Adam Sławomir, Białystok,
Polska i dokonanie wpisu: GALAS ADAM SŁAWOMIR, Suwałki, Polska
(T3) 2189523 2017 01 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baxter International Inc., Deerfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxter Healthcare SA, Glattpark,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn,
Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark (Opfikon),
Szwajcaria
(T4) 2194776 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Egg-Chick Automated Technologies, Pace, Francja i dokonanie wpisu: Egg-Chick Automated Technologies, Landivisiau, Francja
(T3) 2206395 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ), Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: Unwired Planet International Limited, Dublin, Irlandia
(T3) 2208838 2017 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Schanz, Jochen, Niedereschach,
Niemcy; Schwarz, Herbert, Niedereschach, Niemcy i dokonanie
wpisu: TOURATECH AG, Niedereschach, Niemcy
(T3) 2213184 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Hauni Maschinenbau GmbH,
Hamburg, Niemcy
(T3) 2222479 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NV Bekaert SA, Zwevegem, Belgia
i dokonanie wpisu: Bekaert Advanced Cords Aalter NV, Aalter, Belgia

(T3) 2142749 2016 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Total S.A., Courbevoie, Francja
i dokonanie wpisu: Tercel IP Ltd., Road Town, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze

(T3) 2229503 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hunting Titan, Ltd., Pampa, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hunting Titan, Inc., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2143809 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WOLFGANG SEELIGER, Saarbrüc-

(T3) 2236889 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
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Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

Niemcy i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Arnhem, Holandia

(T3) 2244870 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITN Nanovation AG, Saarbrücken,
Niemcy; ASK Chemicals GmbH, Hilden, Niemcy i dokonanie wpisu:
ASK Chemicals GmbH, Hilden, Niemcy; CeraNovis GmbH, Saarbrücken, Niemcy

(T3) 2302521 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2245465 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hansabiomed OU, Haapsalu, Estonia i dokonanie wpisu: Exosomics Siena S.p.A., Siena, Włochy
(T3) 2253685 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Solvay Fluor GmbH, Hannover,
Niemcy i dokonanie wpisu: Daikin Industries, Ltd., Osaka, Japonia
(T3) 2256559 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2257975 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Smartrac IP B.V., Amsterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Smartrac Investment B.V., Amsterdam,
Holandia
(T3) 2265415 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2268154 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cadbury Enterprises PTE
Limited, Jurong, Singapur i dokonanie wpisu: Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur
(T3) 2268155 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cadbury Enterprises PTE
Limited, Jurong, Singapur i dokonanie wpisu: Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur
(T3) 2270608 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2272507 2017 06 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Acino AG, Miesbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Luye Pharma AG, Miesbach, Niemcy
(T3) 2275414 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.,
Tokyo, Japonia; Teijin Pharma Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie
wpisu: Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia; TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia

(T3) 2304301 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2310046 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2325701 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2330326 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2334967 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2346347 2017 06 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gumlink A/S, Vejle, Dania i dokonanie wpisu: Fertin Pharma A/S, Vejle, Dania
(T3) 2348876 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cadbury India Ltd., Mumbai, Indie;
Cadbury Food Co Ltd., China, Beijing, Chiny; Cadbury Enterprises
PTE Limited, Jurong, Singapur i dokonanie wpisu: Mondelez India
Foods Limited, Mumbai, Indie; Cadbury Food Co Ltd., China, Beijing,
Chiny; Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur
(T3) 2348876 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mondelez India Foods Limited,
Mumbai, Indie; Cadbury Food Co Ltd., China, Beijing, Chiny; Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur i dokonanie
wpisu: Cadbury Food Co Ltd., China, Beijing, Chiny; Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur; Mondelez India Foods Private Limited, Mumbai, Indie
(T3) 2351890 2017 04 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ifö Sanitär AB, Bromölla, Szwecja
i dokonanie wpisu: Geberit Service AB, Bromölla, Szwecja

(T3) 2276429 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orthodynamics GmbH,
Lübeck, Niemcy i dokonanie wpisu: EOV Ex-OD Verwertungsgesellschaft mbH, Lübeck, Niemcy

(T3) 2357537 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2276429 2017 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EOV Ex-OD Verwertungsgesellschaft mbH, Lübeck, Niemcy i dokonanie wpisu: Osseo-Pl GmbH,
Hamburg, Niemcy

(T3) 2357538 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2285359 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy

(T3) 2366599 2017 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vossloh España S.A., Albuixech,
Hiszpania i dokonanie wpisu: Stadler Rail Valencia, S.A., Albuixech,
Hiszpania

(T3) 2289286 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Koninklijke Philips N.V., Eindhoven,
Holandia i dokonanie wpisu: Philips Lighting Holding B.V., Eindhoven, Holandia

(T3) 2367787 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden
AB, Sverige, Ballerup, Dania i dokonanie wpisu: NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige, Hellerup, Dania

(T3) 2296830 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Coatings GmbH, Münster,

(T3) 2367787 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden
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AB, Sverige, Hellerup, Dania i dokonanie wpisu: Integrative Research Laboratories Sweden AB, Göteborg, Szwecja

Japonia i dokonanie wpisu: Sun Patent Trust, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki

(T3) 2371473 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy

(T3) 2468274 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Acino AG, Miesbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Luye Pharma AG, Miesbach, Niemcy

(T3) 2376333 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cadbury Enterprises PTE
Limited, Jurong, Singapur i dokonanie wpisu: Mondelez International AMEA Pte. Ltd., Jurong, Singapur
(T3) 2377550 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services
LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2384914 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hübner GmbH, Kassel, Niemcy i dokonanie wpisu: Hübner Holding GmbH, Kassel, Niemcy
(T3) 2384914 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hübner Holding GmbH, Kassel,
Niemcy i dokonanie wpisu: Hübner GmbH & Co. KG, Kassel, Niemcy
(T3) 2397415 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kyfyuk, Oksana, Valencia, Hiszpania
i dokonanie wpisu: LUBUAG Ltd., Victoria, Seszele
(T3) 2397914 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2402555 2017 04 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hunting Titan, Ltd., Pampa, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hunting Titan, Inc., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2414591 2017 06 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Roof Safety Systems B.V.,
Venlo, Holandia i dokonanie wpisu: RSS Holding B.V., Venlo, Holandia
(T3) 2418547 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2428533 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paltentaler Minerals GmbH &
Co KG, Lassing bei Selzthal, Austria i dokonanie wpisu: Paltentaler
Minerals GmbH, Lassing bei Selzthal, Austria
(T3) 2428533 2017 06 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paltentaler Minerals GmbH, Lassing
bei Selzthal, Austria i dokonanie wpisu: euroMinerals GmbH, Lassing bei Selzthal, Austria
(T3) 2435074 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbott Biologicals B.V., Weesp, Holandia i dokonanie wpisu: BGP Products B.V., Hoofddorp, Holandia
(T3) 2435533 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALWASTE, Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: VALONEO (Société anonyme), Paryż,
Francja
(T3) 2437180 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2454146 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NV X-DRIVE, Houthalen, Belgia
i dokonanie wpisu: X-DRIVE BV, Eindhoven, Holandia
(T3) 2454822 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Panasonic Corporation, Kadoma,

(T3) 2470676 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2472014 2017 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zuknik, Jürgen, Röfingen, Niemcy;
Untiedt, Michael C., Jettingen-Scheppach, Niemcy; GbR Dr. Bob
Illy, Fehraltorf, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Beatrice Irene Illi-Zimmermann, Fehraltorf, Szwajcaria; Zuknik, Jürgen, Röfingen, Niemcy
(T3) 2474445 2017 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gebr. Kemmerich GmbH, Attendorn, Niemcy i dokonanie wpisu: SODECIA Kemmerich GmbH,
Attendorn, Niemcy
(T3) 2479372 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Designal, Mouans Sartoux, Francja
i dokonanie wpisu: Sepalumic, Mouans Sartoux, Francja
(T3) 2489985 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: General Electric Company, Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ACLARA
METERS LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2500478 2017 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Korff, Michael, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: KORFF ISOLMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojnarowice, Polska 005979804
(T3) 2529136 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Viega GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2538925 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bristol-Myers Squibb Company,
Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki; Pfizer Inc., New York, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Pfizer Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland,
Steinhausen, Szwajcaria
(T3) 2548560 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Isis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad,
Stany Zjednoczone Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone
Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2548560 2017 06 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ionis Pharmaceuticals, Inc., Carlsbad, Stany Zjednoczone Ameryki; COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Biogen MA Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki;
COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2574643 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UPM-Kymmene Corporation,
Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: UPM Specialty Papers Oy,
Helsinki, Finlandia
(T3) 2574644 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UPM-Kymmene Corporation,
Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: UPM Specialty Papers Oy,
Helsinki, Finlandia
(T3) 2580032 2017 04 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKRON UG (haftungsbeschränkt),
Rastatt, Niemcy i dokonanie wpisu: AKRON GmbH, Rastatt, Niemcy
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(T3) 2597534 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd.,
Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution
Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2602062 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn,
Niemcy i dokonanie wpisu: Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, Niemcy
(T3) 2602391 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sanitec Corporation, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: Geberit International AG, Jona, Szwajcaria
(T3) 2640362 2017 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gilead Sciences, Inc., Foster City,
Stany Zjednoczone Ameryki; Janssen R&D Ireland, Cork, Irlandia
i dokonanie wpisu: Gilead Sciences, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki; Janssen Sciences Ireland UC, Cork, Irlandia
(T3) 2640674 2017 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HCH Spółka z.o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: INCOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364084609
(T3) 2651639 2017 06 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Umisol Group, Sint-Niklaas, Belgia
i dokonanie wpisu: MICHIELS GROUP, Waasmunster, Belgia
(T3) 2679807 2017 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wasilewski, Jerzy Bolesław,
Łomianki, Polska i dokonanie wpisu: HOUSE OF INVENTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 360823470
(T3) 2691096 2017 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NYZ AB, Helsingborg, Szwecja;
wm17 Holding AG, Baar, Szwajcaria i dokonanie wpisu: wm17 Holding AG, Baar, Szwajcaria; NYZ AB, Stockholm, Szwecja
(T3) 2691726 2017 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tube Tech International Ltd.,
Rayleigh, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MICHAEL WATSON,
Southend-on-Sea, Wielka Brytania
(T3) 2763992 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Euroscreen S.A., Gosselies, Belgia
i dokonanie wpisu: OGEDA S.A., Gosselies, Belgia
(T3) 2768744 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
WestRock Packaging Systems, LLC, Norcross, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2774359 2017 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Panasonic Intellectual Property Corporation of America, Torrance, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Sun Patent Trust, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2786655 2017 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Big Dutchman Pig Equipment
GmbH, Vechta, Niemcy i dokonanie wpisu: Big Dutchman International GmbH, Vechta-Calveslage, Niemcy
(T3) 2787869 2017 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REDOX S.R.L., Reggio Emilia, Włochy i dokonanie wpisu: ILLYCAFFE’ S.p.A., Trieste, Włochy
(T3) 2791253 2017 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Umicore, Brussels, Belgia i dokonanie wpisu: Everzinc Belgium SA, Liège, Belgia
(T3) 2795133 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AZ - Pokorny Trade S.r.o., Tulesice,
Czechy i dokonanie wpisu: Flexira s.r.o., Cermakovice, Czechy
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(T3) 2795199 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AZ - Pokorny Trade S.r.o., Tulesice,
Czechy i dokonanie wpisu: Flexira s.r.o., Cermakovice, Czechy
(T3) 2804734 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Acino AG, Miesbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Luye Pharma AG, Miesbach, Niemcy
(T3) 2814825 2017 05 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2815196 2017 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AZ - Pokorny Trade S.r.o., Tulesice,
Czechy i dokonanie wpisu: Flexira s.r.o., Cermakovice, Czechy
(T3) 2869133 2017 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Samsung Electronics Co., Ltd,
Gyeonggi-do, Korea Południowa i dokonanie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2897740 2017 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cube Trevisan S.r.l., Verona, Włochy
i dokonanie wpisu: SAT (SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES)
S.P.A., Werona, Włochy
(T3) 2949335 2017 06 13 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy dokumentu z dnia 30 stycznia 2017r. na zasadach i warunkach umowy z dnia 15.11.1987r. udzielono wyłącznej, pełnej licencji
na użytkowanie patentu nr EP.2949335 do czasu wygaśnięcia jego
ochrony spółce TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Petach
Tikwa, Izrael
10
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(B1) 215570
(B1) 215583
(B1) 215639
(B1) 215643
(B1) 215655
(B1) 215736
(B1) 215837
(B1) 215986
(B1) 216029
(B1) 216193
(B1) 216255
(B1) 216311
(B1) 216353
(B1) 216355
(B1) 216520
(B1) 216570
(B1) 216579
(B1) 216597
(B1) 216693
(B1) 216697
(B1) 216809
(B1) 216880

2016 08 15
2016 08 28
2016 09 29
2016 09 17
2016 08 20
2016 06 28
2016 05 14
2016 08 01
2016 08 16
2016 08 13
2016 09 08
2016 08 26
2016 08 08
2016 07 31
2016 07 30
2016 07 11
2016 07 22
2016 07 18
2016 09 29
2015 01 19
2016 08 21
2016 07 21
2016 08 18
2016 08 04
2016 08 13
2016 09 23
2016 07 13
2016 09 04
2016 09 20
2016 07 21
2016 07 03
2016 07 03
2016 07 16
2016 08 10
2016 07 22
2016 07 26
2016 07 26
2016 08 31
2016 09 08
2016 08 14
2016 07 27
2016 09 14
2016 07 06
2015 11 02
2016 09 28
2016 08 10
2016 09 30
2016 07 14
2016 07 06
2016 09 06
2016 07 31
2016 09 18
2016 09 03
2016 07 29
2016 07 25
2016 07 18
2016 08 30
2016 08 24
2016 09 16
2016 08 07
2016 09 20
2016 09 20
2016 07 16
2016 09 14
2016 09 26
2016 07 05
2016 08 18

Nr 1/2018
(B1) 216968
(B1) 216981
(B1) 217085
(B1) 217135
(B1) 217136
(B1) 217251
(B1) 217253
(B1) 217332
(B1) 217335
(B1) 217339
(B1) 217365
(B1) 217375
(B1) 217387
(B1) 217508
(B1) 217515
(B1) 217556
(B1) 217569
(B1) 217608
(B1) 217618
(B1) 217647
(B1) 217649
(B1) 217653
(B1) 217805
(B1) 217905
(B1) 218037
(B1) 218192
(B1) 218207
(B1) 218277
(B1) 218278
(B1) 218320
(B1) 218495
(B1) 218503
(B1) 218520
(B1) 218521
(B1) 218570
(B1) 218586
(B1) 218587
(B1) 218589
(B1) 218590
(B1) 218629
(B1) 218637
(B1) 218650
(B1) 218680
(B1) 218743
(B1) 218832
(B1) 218867
(B1) 218869
(B1) 218917
(B1) 218930
(B1) 218944
(B1) 218945
(B1) 218946
(B1) 218960
(B1) 218961
(B1) 218962
(B1) 219033
(B1) 219197
(B1) 219203
(B1) 219477
(B1) 219487
(B1) 219612
(B1) 219623
(B1) 219690
(B1) 219762
(B1) 219766
(B1) 219769
(B1) 219773
(B1) 219776

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 08 19
2016 08 20
2016 08 08
2016 07 16
2016 07 19
2016 08 08
2016 09 13
2016 08 16
2016 09 27
2016 08 16
2016 08 05
2016 07 11
2016 08 26
2016 08 16
2016 08 06
2016 07 12
2016 09 14
2016 08 02
2016 09 20
2016 08 27
2016 07 14
2016 07 14
2016 09 25
2016 08 19
2016 09 02
2016 07 07
2016 08 05
2016 07 14
2016 07 14
2016 08 26
2016 11 03
2016 09 28
2016 07 03
2016 09 14
2016 08 02
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 27
2016 09 01
2016 07 09
2016 08 28
2016 08 16
2016 07 24
2015 03 19
2016 07 05
2016 08 17
2016 08 17
2016 07 10
2016 07 15
2016 07 05
2016 07 14
2016 07 14
2016 09 14
2016 09 02
2016 09 11
2016 07 23
2016 07 09
2016 09 29
2016 07 07
2016 09 12
2016 07 16
2016 08 26
2016 09 13
2016 08 23
2016 08 04
2016 08 23
2016 09 29
2016 08 16

(B1) 219819
(B1) 219822
(B1) 219825
(B1) 219834
(B1) 219842
(B1) 219937
(B1) 219961
(B1) 219969
(B1) 219970
(B1) 219972
(B1) 219992
(B1) 220071
(B1) 220080
(B1) 220136
(B1) 220142
(B1) 220179
(B1) 220181
(B1) 220219
(B1) 220222
(B1) 220243
(B1) 220250
(B1) 220313
(B1) 220374
(B1) 220412
(B1) 220449
(B1) 220523
(B1) 220540
(B1) 220600
(B1) 220611
(B1) 220619
(B1) 220631
(B1) 220670
(B1) 220690
(B1) 220698
(B1) 220760
(B1) 220773
(B1) 220789
(B1) 220791
(B1) 220832
(B1) 220834
(B1) 220841
(B1) 220881
(B1) 220899
(B1) 220928
(B1) 220956
(B1) 221044
(B1) 221079
(B1) 221084
(B1) 221094
(B1) 221173
(B1) 221176
(B1) 221190
(B1) 221243
(B1) 221263
(B1) 221264
(B1) 221292
(B1) 221298
(B1) 221301
(B1) 221335
(B1) 221425
(B1) 221468
(B1) 221469
(B1) 221527
(B1) 221599
(B1) 221600
(B1) 221601
(B1) 221606
(B1) 221641

2016 07 14
2016 07 11
2016 07 11
2016 08 27
2016 08 18
2016 07 10
2016 07 18
2016 07 18
2016 07 25
2016 07 01
2016 08 01
2016 08 02
2016 04 22
2016 09 18
2016 08 02
2016 07 22
2016 07 22
2016 09 24
2016 07 15
2016 08 06
2016 08 10
2016 09 24
2016 03 12
2016 09 05
2016 07 30
2016 07 17
2016 08 17
2016 07 30
2016 07 12
2016 07 29
2016 09 29
2016 09 04
2016 06 10
2016 07 16
2016 07 07
2016 09 02
2016 08 10
2016 09 25
2016 07 04
2016 08 30
2016 08 22
2016 02 25
2016 08 11
2016 09 12
2016 08 26
2016 08 29
2016 09 15
2016 09 12
2016 03 05
2016 07 18
2016 07 20
2016 09 03
2016 09 30
2016 07 31
2016 09 10
2016 09 23
2016 01 14
2016 08 11
2016 09 27
2017 01 02
2016 08 02
2016 09 11
2016 08 17
2016 08 29
2016 08 29
2016 08 29
2016 09 04
2016 07 18

(B1) 221644
(B1) 221658
(B1) 221669
(B1) 221721
(B1) 221722
(B1) 221726
(B1) 221729
(B1) 221740
(B1) 221829
(B1) 221860
(B1) 221875
(B1) 221906
(B1) 221946
(B1) 221970
(B1) 221980
(B1) 222037
(B1) 222075
(B1) 222139
(B1) 222140
(B1) 222170
(B1) 222176
(B1) 222199
(B1) 222231
(B1) 222237
(B1) 222300
(B1) 222326
(B1) 222344
(B1) 222345
(B1) 222346
(B1) 222358
(B1) 222402
(B1) 222434
(B1) 222436
(B1) 222437
(B1) 222561
(B1) 222585
(B1) 222592
(B1) 222594
(B1) 222595
(B1) 222600
(B1) 222615
(B1) 222673
(B1) 222718
(B1) 222720
(B1) 222729
(B1) 222774
(B1) 222816
(B1) 222823
(B1) 222824
(B1) 222960
(B1) 222982
(B1) 222989
(B1) 222990
(B1) 222992
(B1) 222999
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2016 07 18
2016 07 18
2016 07 01
2016 09 05
2016 08 27
2016 07 24
2016 07 19
2016 09 15
2016 08 31
2016 09 07
2016 07 15
2016 07 27
2016 07 17
2016 07 22
2016 07 10
2016 08 24
2016 08 03
2016 07 16
2016 07 11
2016 08 07
2016 07 16
2016 07 18
2016 07 07
2016 09 08
2016 08 23
2016 07 09
2016 09 21
2016 09 21
2016 09 21
2016 09 14
2016 07 15
2016 09 11
2016 09 20
2016 09 27
2016 07 13
2016 09 04
2016 09 19
2016 07 24
2016 07 25
2016 08 06
2016 09 24
2016 07 25
2016 08 20
2016 08 20
2016 09 06
2016 08 14
2016 08 02
2016 09 13
2016 09 02
2016 09 18
2016 07 13
2016 07 03
2016 07 03
2016 08 27
2016 07 30

(B1) 223041
(B1) 223048
(B1) 223209
(B1) 223210
(B1) 223213
(B1) 223216
(B1) 223217
(B1) 223221
(B1) 223231
(B1) 223235
(B1) 223236
(B1) 223245
(B1) 223302
(B1) 223319
(B1) 223321
(B1) 223359
(B1) 223462
(B1) 223476
(B1) 223606
(B1) 223658
(B1) 223793
(B1) 223812
(B1) 223822
(B1) 224107
(B1) 224199
(B1) 224200
(B1) 224202
(B1) 224489
(B1) 224495
(B1) 224496
(B1) 224497
(B1) 224498
(B1) 224499
(B1) 224500
(B1) 224501
(B1) 224542
(B1) 224621
(B1) 224795
(B1) 224892
(B1) 224893
(B1) 224894
(B1) 225240
(B1) 225258
(B1) 225286
(B1) 225527
(B1) 225549
(B1) 225612
(B1) 225641
(B1) 225642
(B1) 225644
(B1) 226020
(B1) 226073
(B1) 226095
(B1) 226096
(B1) 226097

2016 09 05
2016 07 14
2016 07 18
2016 07 18
2016 09 12
2016 09 21
2016 08 21
2016 08 21
2016 09 24
2016 09 04
2016 08 22
2016 09 22
2016 07 23
2016 06 22
2016 09 25
2016 07 15
2016 07 01
2016 06 16
2016 08 14
2012 07 27
2016 09 20
2016 08 02
2016 07 24
2016 09 16
2016 07 03
2016 07 03
2016 07 05
2016 07 04
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 09
2016 08 21
2016 09 20
2016 07 09
2016 07 12
2016 07 12
2016 07 12
2016 07 15
2016 08 09
2016 08 06
2016 09 27
2016 07 29
2016 08 07
2015 08 06
2016 05 20
2016 05 02
2016 07 12
2014 03 22
2015 08 01
2015 08 01
2015 08 01

11
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) 2059319 2016 07 14
(T3) 2059422 2016 07 12

(T3) 2064095 2016 07 12
(T3) 2069322 2016 07 10

60
(T3) 2080522
(T3) 2089201
(T3) 2091350
(T3) 2106386
(T3) 2119441
(T3) 2127586
(T3) 2136018
(T3) 2138249
(T3) 2138348
(T3) 2140920
(T3) 2141061
(T3) 2143606
(T3) 2143916
(T3) 2144480
(T3) 2145745
(T3) 2147755
(T3) 2147825
(T3) 2148000
(T3) 2150833
(T3) 2152748
(T3) 2154281
(T3) 2158194
(T3) 2158201
(T3) 2158407
(T3) 2158428
(T3) 2160427
(T3) 2160435
(T3) 2161200
(T3) 2164910
(T3) 2166296
(T3) 2166851
(T3) 2167338
(T3) 2167562
(T3) 2167573
(T3) 2167736
(T3) 2168024
(T3) 2168890
(T3) 2169864
(T3) 2170535
(T3) 2170568
(T3) 2170640
(T3) 2170686
(T3) 2170831
(T3) 2170880
(T3) 2170934
(T3) 2171029
(T3) 2171106
(T3) 2171482
(T3) 2171815
(T3) 2173506
(T3) 2173524
(T3) 2173730
(T3) 2175752
(T3) 2176158
(T3) 2178364
(T3) 2186575
(T3) 2188072
(T3) 2189359
(T3) 2189386
(T3) 2190563
(T3) 2190760
(T3) 2193066
(T3) 2195211
(T3) 2204174
(T3) 2213680
(T3) 2226260
(T3) 2258460
(T3) 2261412

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2016 07 07
2016 07 13
2015 10 19
2016 06 18
2016 07 24
2016 05 29
2016 06 15
2016 06 27
2016 06 24
2016 06 25
2016 06 10
2016 07 13
2016 07 07
2016 07 09
2016 07 10
2016 07 11
2016 07 23
2016 07 21
2016 05 16
2016 06 03
2016 07 22
2016 06 11
2016 06 11
2016 06 16
2016 06 13
2016 06 28
2016 06 10
2016 07 09
2016 07 02
2016 07 28
2016 07 08
2016 07 08
2016 07 01
2016 07 18
2016 07 11
2016 06 28
2016 06 13
2016 06 16
2016 07 24
2016 07 16
2016 06 18
2016 06 04
2016 06 26
2016 06 28
2016 06 13
2016 07 07
2016 07 08
2016 07 02
2016 07 21
2016 06 23
2016 07 08
2016 07 01
2016 07 04
2016 07 03
2016 07 18
2016 06 05
2016 07 28
2015 11 21
2016 06 19
2016 06 06
2016 07 17
2016 07 25
2016 07 03
2016 06 16
2016 07 19
2016 07 28
2016 06 05
2016 06 14

(T3) 2264042
(T3) 2264295
(T3) 2266747
(T3) 2270297
(T3) 2272338
(T3) 2272893
(T3) 2273114
(T3) 2273188
(T3) 2274391
(T3) 2275467
(T3) 2277653
(T3) 2278019
(T3) 2279801
(T3) 2280802
(T3) 2281454
(T3) 2282020
(T3) 2285413
(T3) 2287393
(T3) 2288787
(T3) 2289245
(T3) 2289823
(T3) 2291409
(T3) 2292656
(T3) 2296424
(T3) 2297313
(T3) 2300043
(T3) 2300134
(T3) 2300420
(T3) 2300432
(T3) 2301025
(T3) 2303737
(T3) 2303754
(T3) 2304180
(T3) 2304263
(T3) 2304761
(T3) 2305006
(T3) 2305263
(T3) 2307269
(T3) 2307318
(T3) 2307375
(T3) 2307745
(T3) 2307752
(T3) 2309906
(T3) 2309987
(T3) 2310599
(T3) 2313201
(T3) 2313386
(T3) 2313442
(T3) 2314397
(T3) 2315781
(T3) 2318032
(T3) 2318072
(T3) 2318225
(T3) 2320911
(T3) 2320969
(T3) 2321107
(T3) 2321124
(T3) 2321457
(T3) 2323818
(T3) 2324018
(T3) 2328417
(T3) 2330928
(T3) 2331395
(T3) 2346361
(T3) 2371260
(T3) 2374797
(T3) 2374798
(T3) 2393226

2016 07 25
2016 06 19
2016 06 23
2016 06 02
2016 07 08
2016 06 19
2016 07 02
2016 07 06
2016 04 30
2016 07 03
2016 07 15
2016 06 22
2016 07 27
2016 05 08
2016 07 03
2016 07 23
2016 06 18
2016 07 05
2016 06 05
2016 05 11
2016 07 19
2016 06 02
2016 07 20
2016 06 23
2016 06 05
2016 06 04
2016 07 14
2016 07 11
2016 07 15
2016 07 14
2016 07 13
2016 06 26
2016 06 16
2016 07 13
2016 06 24
2016 06 05
2016 06 07
2016 06 19
2016 07 27
2016 07 14
2016 06 26
2016 07 24
2016 07 17
2016 07 02
2016 06 05
2016 07 15
2016 07 23
2016 07 16
2016 07 06
2016 07 07
2016 06 26
2016 06 17
2016 07 24
2016 07 27
2016 06 17
2016 06 09
2016 07 15
2016 06 19
2016 07 01
2016 07 23
2016 06 26
2016 07 28
2016 07 28
2016 07 28
2016 03 25
2016 06 26
2016 06 26
2016 06 07

(T3) 2394983
(T3) 2395297
(T3) 2397151
(T3) 2400518
(T3) 2402718
(T3) 2407032
(T3) 2407060
(T3) 2409608
(T3) 2412394
(T3) 2414634
(T3) 2421357
(T3) 2436487
(T3) 2440140
(T3) 2440810
(T3) 2440812
(T3) 2442835
(T3) 2442923
(T3) 2443372
(T3) 2443379
(T3) 2444217
(T3) 2445869
(T3) 2447361
(T3) 2448922
(T3) 2448933
(T3) 2449291
(T3) 2449309
(T3) 2449436
(T3) 2451963
(T3) 2452164
(T3) 2453872
(T3) 2454304
(T3) 2454744
(T3) 2456765
(T3) 2456998
(T3) 2459429
(T3) 2459950
(T3) 2460739
(T3) 2464677
(T3) 2483255
(T3) 2484365
(T3) 2489731
(T3) 2517556
(T3) 2517804
(T3) 2520714
(T3) 2535453
(T3) 2537563
(T3) 2537591
(T3) 2543505
(T3) 2543773
(T3) 2543800
(T3) 2545828
(T3) 2550865
(T3) 2551190

Nr 1/2018

2016 06 27
2016 06 08
2016 06 21
2016 06 15
2016 06 22
2016 07 13
2016 07 14
2016 07 19
2016 07 26
2016 06 15
2016 07 07
2016 07 16
2016 06 11
2016 06 10
2016 06 14
2016 06 16
2016 06 16
2016 06 16
2016 06 14
2016 06 07
2016 06 16
2016 06 02
2016 07 05
2016 06 28
2016 06 29
2016 06 29
2016 06 30
2016 07 09
2016 07 06
2016 07 15
2016 07 06
2016 07 09
2016 07 14
2016 07 12
2016 07 23
2016 07 27
2016 07 22
2016 07 28
2016 07 13
2016 06 06
2016 07 25
2016 07 07
2016 06 27
2016 06 19
2016 06 14
2016 06 23
2016 06 21
2016 07 03
2016 07 02
2016 06 29
2016 07 05
2016 07 18
2016 07 29

(T3) 2551198
(T3) 2551416
(T3) 2551534
(T3) 2564695
(T3) 2576425
(T3) 2576516
(T3) 2576517
(T3) 2579823
(T3) 2580041
(T3) 2582240
(T3) 2582733
(T3) 2583534
(T3) 2585150
(T3) 2585509
(T3) 2587973
(T3) 2588503
(T3) 2588780
(T3) 2590754
(T3) 2590814
(T3) 2590873
(T3) 2590914
(T3) 2591246
(T3) 2591494
(T3) 2592958
(T3) 2593129
(T3) 2593332
(T3) 2593698
(T3) 2595770
(T3) 2595875
(T3) 2595894
(T3) 2596037
(T3) 2596040
(T3) 2596041
(T3) 2596282
(T3) 2597956
(T3) 2598494
(T3) 2598554
(T3) 2601468
(T3) 2634364
(T3) 2654367
(T3) 2671662
(T3) 2682253
(T3) 2685146
(T3) 2718218
(T3) 2723215
(T3) 2729197
(T3) 2737094
(T3) 2737914
(T3) 2742290
(T3) 2753680
(T3) 2765006
(T3) 2870389

2016 07 29
2016 07 27
2016 07 27
2016 07 07
2016 06 01
2016 06 01
2016 06 01
2016 06 08
2016 06 10
2016 06 17
2016 06 16
2016 06 17
2016 06 25
2016 06 20
2016 06 30
2016 06 29
2016 06 27
2016 07 04
2016 07 09
2016 07 09
2016 07 08
2016 07 09
2016 07 05
2016 06 24
2016 07 11
2016 07 07
2016 07 11
2016 07 06
2016 07 19
2016 07 22
2016 07 15
2016 07 15
2016 07 15
2016 07 23
2016 07 27
2016 07 15
2016 07 12
2016 07 28
2016 06 05
2016 06 23
2016 06 05
2016 07 04
2016 06 21
2016 06 05
2016 06 21
2016 07 05
2016 07 19
2016 07 24
2016 07 09
2016 06 12
2016 06 25
2016 07 01

12
DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, 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.
(B1) 225606 04/2017 2017 04 28

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 252

Nr 1/2018

(B1) 220586 11/2015

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2016 04 08

ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U.
2017 r., poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia na wniosek
uprawnionego z dnia 2 marca
2017 r. swoją decyzję z dnia
18 listopada 2016 r. o udzieleniu patentu na wynalazek pt.
„Czerpnia powietrza w instalacji centralnego odkurzania”
nr P.409861 w ten sposób,
że w miejscu gdzie oznaczony jest uprawniony wykreśla:
„CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz” a w to miejsce wstawia:
„CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz”.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt
4 oraz art. 158 § 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego w związku z art. 252
ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz.
1410 ze zmianami) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 15 grudnia
2014 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek pt. „Sposób
wytwarzania nogi krzesła,
zwłaszcza giętej nogi krzesła”,
nr P.395309 na rzecz p. Marka
Ochockiego zamieszkałego
w Hanulinie, prowadzącego

(B1) 221265 03/2016

61

2016 03 22

działalność gospodarczą pod
nazwą DREW-MARK, w postępowaniu prowadzonym
na rzecz p. Łukasza Ochockiego zamieszkałego w Hanulinie, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
DREW-MARK.
Na podstawie art. 156 § 1
p. 4 w zw. z art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.)
Urząd Patentowy RP działając
na wniosek z dnia 18 lutego
2016 r. (data stempla pocztowego) spółki ALTORI SPÓŁKA
z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pszczyna,
stwierdza nieważność decyzji z dnia 12 maja 2015 r.
o udzieleniu na rzecz PIETRZYK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ALTORI, Pszczyna,
Polska, patentu na wynalazek
pt. „Sposób sterowania wyłącznikiem napięcia/mocy”
nr P.396879.

62

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2018

B. WZORY UŻYTKOWE
13
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 69 621 do nr 69 704)
Y1 (11) 69697
(41) 2017 07 03
(51) A01B 21/08 (2006.01)
A01B 35/28 (2006.01)
A01B 23/06 (2006.01)
(21) 124720
(22) 2015 12 23
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); SIKORSKA ANNA,
Ciechanów (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Segment brony talerzowej
Y1 (11) 69698
(41) 2017 07 03
(51) A01B 29/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
(21) 124719
(22) 2015 12 23
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); SIKORSKA ANNA,
Ciechanów (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Wał rolniczy krusząco-ugniatający
Y1 (11) 69655
(41) 2017 04 10
(51) A01D 42/06 (2006.01)
A01D 42/02 (2006.01)
A01D 43/08 (2006.01)
(21) 124439
(22) 2015 10 01
(72) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(73) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(54) Agregat zbierająco-rozdrabniający liście
Y1 (11) 69701
(41) 2017 07 03
(51) A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
(21) 124740
(22) 2015 12 30
(72) BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); RABCEWICZ JACEK,
Skierniewice (PL); GOTOWICKI BOGDAN, Skierniewice (PL);
PLASKOTA MARIAN, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie otrząsające
Y1 (11) 69699
(41) 2017 07 03
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 124732
(22) 2015 12 24
(72) KŁODA TOMASZ, Bestwinka (PL); JAŚLANEK-KŁODA
AGNIESZKA, Bestwinka (PL)
(73) KŁODA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE KŁODA, Bestwinka (PL)
(54) Doniczka
Y1 (11) 69700
(51) A01G 27/00 (2006.01)
A01G 27/02 (2006.01)
(21) 124759

(41) 2017 07 17
(22) 2016 01 07

(72) PRYMAS JAROSŁAW, Mesznary (PL)
(73) AGRECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieruszów (PL)
(54) Dozownik płynów
Y1 (11) 69622
(41) 2015 07 20
(51) A23L 13/00 (2016.01)
A23P 30/10 (2016.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(62) 406857
(21) 125941
(22) 2014 01 15
(72) LISOWSKI ŁUKASZ, Zielona Góra (PL)
(73) LISOWSKI ŁUKASZ, Zielona Góra (PL)
(54) Szaszłyk
Y1 (11) 69640
(41) 2017 04 24
(51) A47C 19/02 (2006.01)
A47C 31/00 (2006.01)
(21) 124483
(22) 2015 10 14
(72) BONAR LECH, Olsztyn (PL)
(73) KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki (PL)
(54) Stelaż meblowy
Y1 (11) 69673
(41) 2017 06 05
(51) A47J 27/20 (2006.01)
A47J 27/08 (2006.01)
A47J 27/18 (2006.01)
(21) 124649
(22) 2015 12 04
(72) KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Szynkowar z płaszczem wodnym
Y1 (11) 69703
(41) 2017 08 16
(51) A47J 47/10 (2006.01)
A47J 47/08 (2006.01)
(21) 124815
(22) 2016 02 01
(72) ZAGUŁA GRZEGORZ, Trzebownisko (PL); ZARDZEWIAŁY
MIŁOSZ, Gać (PL); PUCHALSKI CZESŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich świeżość
Y1 (11) 69652
(41) 2013 12 09
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
(62) 399359
(21) 126270
(22) 2012 05 29
(72) KWAPISZEWSKI RADOSŁAW, Radom (PL); BRZÓZKA
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); DYBKO ARTUR, Warszawa (PL);
ZIÓŁKOWSKA KARINA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrosystem z detekcją optyczną do diagnostyki laboratoryjnej
lizosomalnych chorób spichrzeniowych

Nr 1/2018
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Y1 (11) 69677
(41) 2017 07 03
(51) A61B 5/103 (2006.01)
(21) 124703
(22) 2015 12 21
(72) DEREJCZYK JAROSŁAW, Tychy (PL); KAWA JACEK, Mysłowice (PL);
CZERNEK MAŁGORZATA, Katowice (PL); SEIFFERT PIOTR, Chorzów (PL)
(73) FUNDACJA PAMIĘĆ I POMOC IM. DR. EDMUNDA
GRYGLEWICZA, Katowice (PL)
(54) Tester do samodzielnej kontroli sprawności psychofizycznej
Y1 (11) 69670
(41) 2013 05 27
(51) B07B 4/08 (2006.01)
(62) 397002
(21) 124575
(22) 2011 11 17
(72) HAJDUK JAN, Panieńszczyzna (PL); BLADYNIEC KAZIMIERZ,
Milejów (PL); CHMIELEWSKI JACEK, Puławy (PL); STOJEK MICHAŁ,
Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania materiałów
Y1 (11) 69692
(41) 2017 06 19
(51) B21D 11/20 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 24/10 (2006.01)
(21) 124652
(22) 2015 12 07
(72) WÓDKA TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Tłocznik nastawny do kształtowania elementów z cienkich blach
Y1 (11) 69654
(41) 2015 01 05
(51) B25H 1/04 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
A47B 45/00 (2006.01)
(21) 122180
(22) 2013 06 27
(72) OCHRYCIUK EUGENIUSZ, Białystok (PL)
(73) OCHRYCIUK EUGENIUSZ, Białystok (PL)
(54) Szafka warsztatowa majsterkowicza
Y1 (11) 69637
(41) 2016 07 18
(51) B44D 3/00 (2006.01)
A45C 11/00 (2006.01)
(21) 123602
(22) 2015 01 10
(72) MOSIOŁEK MARTA, Częstochowa (PL)
(73) MOSIOŁEK ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PAKART, Rędziny (PL)
(54) Opakowanie na przybory
Y1 (11) 69680
(41) 2017 07 03
(51) B60Q 1/00 (2006.01)
(21) 124751
(22) 2015 12 28
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Moduł świetlny lampy zespolonej do pojazdu kołowego
Y1 (11) 69635
(41) 2016 12 05
(51) B60R 13/10 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
(21) 125164
(22) 2016 05 20
(30) 202015003773.9
2015 05 29
DE
(72) PINTER MARK OLIVER, Overath (DE)
(73) SIGNUM Schildertechnik GmbH, Overath (DE)
(54) Płyta z aluminium lub stopu aluminium
Y1 (11) 69656
(51) B60R 19/20 (2006.01)
B60R 19/38 (2006.01)
(21) 123078

(41) 2015 11 23
(22) 2014 05 15
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(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zderzak samochodowy przedni do wytracenia siły zderzenia
samochodu z przeszkodą
Y1 (11) 69638
(41) 2016 07 04
(51) B60S 1/04 (2006.01)
A47L 1/06 (2006.01)
(21) 123671
(22) 2014 12 24
(72) MEISER MICHAŁ, Bytom (PL)
(73) KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Skrobak do oczyszczania powierzchni, zwłaszcza szyb samochodowych
Y1 (11) 69649
(41) 2013 04 15
(51) B60S 5/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
E04G 27/00 (2006.01)
(62) 396643
(21) 125336
(22) 2011 10 14
(72) GONTARZ ADAM, Garwolin (PL); GLOGER MACIEJ,
Otwock (PL); GRZELAK WOJCIECH, Józefów (PL); ZAKRZEWSKI
RAFAŁ, Boguty-Pianki (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów (PL)
(54) Pomost najazdowy dla pojazdów samochodowych
Y1 (11) 69696
(41) 2017 07 03
(51) B61C 17/12 (2006.01)
(21) 124701
(22) 2015 12 21
(72) SZYMCZAK JANUSZ, Oleśnica (PL); FIREK RAFAŁ, Oleśnica (PL)
(73) ZNTK OLEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Oleśnica (PL)
(54) Zestaw zasilający i sterujący dla lokomotywy elektrycznej
Y1 (11) 69646
(41) 2017 07 03
(51) B62B 3/14 (2006.01)
G01G 19/52 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
(21) 124708
(22) 2015 12 22
(72) HAŁACZ JOANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Wózek sklepowy
Y1 (11) 69636
(41) 2014 09 29
(51) B62B 9/10 (2006.01)
(21) 121859
(22) 2013 03 19
(72) CZUPRYNA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL); CZUPRYNA
JAROSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) CZUPRYNA SŁAWOMIR CENTER TUNING, Częstochowa (PL)
(54) Gondola wózka zwłaszcza dziecięcego
Y1 (11) 69660
(41) 2016 11 07
(51) B62B 9/10 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
(21) 124036
(22) 2015 05 05
(72) TRYLSKI GRZEGORZ, Częstochowa (PL); TRYLSKI MATEUSZ,
Częstochowa (PL)
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(54) Profil konstrukcji wózka dziecięcego
Y1 (11) 69672
(41) 2017 06 05
(51) B65B 7/16 (2006.01)
(21) 124613
(22) 2015 11 23
(72) RADZANOWSKI TADEUSZ, Wieniec (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ,
Włocławek (PL)
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(73) RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Urządzenie do zamykania wieka kartonu
Y1 (11) 69625
(41) 2014 11 24
(51) B65D 19/00 (2006.01)
B65D 75/02 (2006.01)
(21) 123043
(22) 2014 04 29
(30) 20134116
2013 05 15
FI
(72) RANTALA KIMMO, Parainen (FI); EKLUND RALF, Parainen (FI);
SÖDERLUND PETER, Pargas (FI); FARULEWSKI LUKASZ,
Koziegłowy (PL); SANDSTRÖM PERTTI, Parainen (FI)
(73) Paroc Oy Ab, Helsinki (FI)
(54) Opakowanie magazynowe/transportowe produktów izolacyjnych z wełny mineralnej
Y1 (11) 69690
(41) 2017 07 17
(51) B65D 63/16 (2006.01)
B65D 63/08 (2006.01)
(21) 124754
(22) 2016 01 08
(72) SWORSKI WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) SWORSKI WOJCIECH, Łódź (PL)
(54) Sprężyna domykająca
Y1 (11) 69671
(41) 2017 06 05
(51) B65G 19/02 (2006.01)
B65G 47/04 (2006.01)
(21) 124612
(22) 2015 11 23
(72) RADZANOWSKI TADEUSZ, Wieniec (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ,
Włocławek (PL)
(73) RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Urządzenie do pozycjonowania produktów
Y1 (11) 69686
(41) 2012 07 16
(51) B65G 41/00 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
(62) 393567
(21) 125855
(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 górną przenośnika taśmowego
w podziemnych wyrobiskach kopalń
Y1 (11) 69702
(41) 2017 08 28
(51) B65G 47/53 (2006.01)
(21) 124878
(22) 2016 02 19
(72) GRZESZCZYK KONRAD ZBIGNIEW, Radom (PL); ZIOMEK
MICHAŁ, Radom (PL)
(73) SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ
ZIOMEK, Radom (PL)
(54) Urządzenie do pakowania w wytłoczki zwłaszcza posortowane
owoce lub warzywa
Y1 (11) 69657
(41) 2013 04 15
(51) C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
(62) 396606
(21) 124084
(22) 2011 10 11
(72) MASŁOŃ ADAM, Żabno (PL); TOMASZEK JANUSZ, Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia

Nr 1/2018

Y1 (11) 69642
(41) 2017 05 22
(51) E01B 19/00 (2006.01)
(21) 124611
(22) 2015 11 20
(72) STEFANIAK ANDRZEJ, Katowice (PL); BREWCZYŃSKI TOMASZ,
Tarnowskie Góry (PL)
(73) ZAKŁADY GUMOWE SEMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Agrafka dociskowa listwowego wibroizolatora szynowego
Y1 (11) 69679
(41) 2017 07 03
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 124730
(22) 2015 12 23
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łubiana (PL)
(54) Fundament prefabrykowany o zwiększonej stabilności i wytrzymałości
Y1 (11) 69631
(41) 2016 02 29
(51) E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/342 (2006.01)
(21) 123340
(22) 2014 08 25
(72) MUZYCZUK-BROŻEK BARBARA, Gdynia (PL); BROŻEK
MARIUSZ, Gdynia (PL); MUZYCZUK ADAM, Gdynia (PL)
(73) CONSTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Rama nośna hali stalowej
Y1 (11) 69629
(41) 2016 11 07
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
F16S 3/08 (2006.01)
(21) 124795
(22) 2016 01 22
(72) PESZ JERZY, Krosno (PL)
(73) PESZ JERZY, Krosno (PL)
(54) Moduł kratownicy
Y1 (11) 69694
(41) 2017 02 27
(51) E04F 13/10 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
B27F 1/00 (2006.01)
(21) 124332
(22) 2015 08 18
(72) DOBROWOLSKI KRZYSZTOF, Starachowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice (PL)
(54) Deska boazeryjna bezsęczna
Y1 (11) 69648
(41) 2017 05 22
(51) E04F 21/24 (2006.01)
(21) 125095
(22) 2016 04 30
(72) SKORUPSKI JAN, Lipowo (PL)
(73) SKORUPSKI JAN, Lipowo (PL)
(54) Koło do maszyn do zacierania posadzek zwłaszcza epoksydowych
Y1 (11) 69685
(41) 2013 01 07
(51) E04G 11/06 (2006.01)
E04G 17/065 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(62) 395503
(21) 125843
(22) 2011 07 01
(72) JANICKI JERZY, Grudziądz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE EKOBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(54) Szalunek tracony do wykonania ściany budynku energooszczędnego

Nr 1/2018
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Y1 (11) 69639
(41) 2017 04 10
(51) E04G 17/06 (2006.01)
E04G 17/02 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
(21) 124468
(22) 2015 10 09
(72) SZTOBRYN ZENON, Zabrze (PL)
(73) SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA
NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH PIONART, Zabrze (PL)
(54) Zamek złączny zespołu płyt szalunkowych
Y1 (11) 69665
(41) 2016 08 01
(51) E04G 21/20 (2006.01)
E04G 21/22 (2006.01)
E04G 21/00 (2006.01)
(21) 123745
(22) 2015 01 26
(72) STĘPIEŃ RAFAŁ, Opoczno (PL); JANISZEWSKI ANDRZEJ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Owczary (PL)
(54) Ramka do dozowania i nakładania zaprawy murarskiej
Y1 (11) 69659
(41) 2016 05 23
(51) E04H 12/12 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
(21) 123556
(22) 2014 11 21
(72) KOWALCZYK GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(73) KOWALCZYK GRZEGORZ ARINET, Gliwice (PL)
(54) Trzytorowy słup elektroenergetycznej linii napowietrznej
Y1 (11) 69624
(41) 2017 01 02
(51) E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 124194
(22) 2015 06 23
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); ZOŃ SZYMON, Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Złącze montażowe regulowane zawiasu, zwłaszcza do drzwi
szklanych
Y1 (11) 69634
(41) 2016 12 19
(51) E05D 5/04 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 124153
(22) 2015 06 08
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); JĘDRUSIK ADRIAN,
Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Zawias regulowany drzwiowy lub okienny
Y1 (11) 69630
(41) 2016 04 11
(51) E06B 1/02 (2006.01)
(21) 123415
(22) 2014 09 29
(72) MUZYCZUK-BROŻEK BARBARA, Gdynia (PL); BROŻEK
MARIUSZ, Gdynia (PL); MUZYCZUK ADAM, Gdynia (PL)
(73) CONSTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Profil tężnika
Y1 (11) 69641
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
(21) 124594

(41) 2017 05 22

(22) 2015 11 16
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(72) PARUCH PAWEŁ, Książnice (PL); PARUCH ARTUR, Łężkowice (PL)
(73) PARUCH PAWEŁ F.P.H.U. PARMAX SPÓŁKA CYWILNA,
Książnice (PL); PARUCH ARTUR F.P.H.U. PARMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Łężkowice (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
Y1 (11) 69704
(41) 2017 06 05
(51) E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
(21) 124628
(22) 2015 11 29
(72) JERUZAL RAFAŁ, Słupsk (PL); PUDELSKI ADAM, Bonin (PL)
(73) JERUZAL RAFAŁ RADAKS SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk (PL);
PUDELSKI ADAM RADAKS SPÓŁKA CYWILNA, Bonin (PL)
(54) Klapka wywietrznika okiennego
Y1 (11) 69628
(41) 2015 11 23
(51) E06B 9/40 (2006.01)
(21) 123077
(22) 2014 05 14
(72) BOJANEK JACEK, Częstochowa (PL)
(73) BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANDRZEJ
BOJANEK, JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Roleta
Y1 (11) 69662
(41) 2017 06 05
(51) E06B 9/40 (2006.01)
(21) 124629
(22) 2015 11 30
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Konarskie (PL)
(54) Zespół zasłon zwijanych zwłaszcza dymowych
Y1 (11) 69663
(41) 2017 06 05
(51) E06B 9/40 (2006.01)
(21) 124630
(22) 2015 11 30
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Konarskie (PL)
(54) Zestaw kurtyn zwijanych zwłaszcza dymowych
Y1 (11) 69643
(41) 2017 06 05
(51) E06C 1/20 (2006.01)
E06C 1/16 (2006.01)
E06C 1/14 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
(21) 124645
(22) 2015 12 03
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Drabina składana
Y1 (11) 69644
(41) 2017 06 05
(51) E06C 1/20 (2006.01)
E06C 1/16 (2006.01)
E06C 1/14 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
E06C 7/50 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
(21) 124646
(22) 2015 12 03
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Drabina
Y1 (11) 69675
(41) 2017 06 19
(51) F04C 2/30 (2006.01)
(21) 124683
(22) 2015 12 16
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL); PATROSZ PIOTR, Gdańsk (PL);
POZNAŃSKI KAZIMIERZ, Gniew (PL); RUDA PIOTR, Gniew (PL);
GOCEK ANDRZEJ, Gniew (PL)
(73) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew (PL)
(54) Korpus hydraulicznej maszyny wyporowej

66

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 69621
(41) 2016 12 19
(51) F04C 15/00 (2006.01)
F04C 29/00 (2006.01)
(21) 124427
(22) 2015 09 30
(72) BIERNACKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL); STRYCZEK JAROSŁAW,
Wrocław (PL); BEDNARCZYK SŁAWOMIR, Oława (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych
Y1 (11) 69632
(41) 2016 04 25
(51) F16J 15/34 (2006.01)
(21) 123480
(22) 2014 10 20
(72) FILIPEK MARCIN, Babice (PL); MALINOWSKI ADAM, Skoczów (PL)
(73) FILIPEK MARCIN EMM INDUSTRY, Babice (PL)
(54) Pierścień ślizgowy mechanicznego czołowego obrotowego
uszczelnienia wału
Y1 (11) 69674
(41) 2017 06 19
(51) F16K 1/06 (2006.01)
F16K 1/52 (2006.01)
F16K 27/02 (2006.01)
(21) 124665
(22) 2015 12 11
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL); BAMBURAK TOMASZ,
Cewlino (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Adapter do zaworu
Y1 (11) 69691
(41) 2015 03 16
(51) F16L 3/26 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
H01B 7/17 (2006.01)
(21) 122347
(22) 2013 09 06
(72) KOWALSKI WIESŁAW, Cieszyn (PL); KOWALSKI RADOSŁAW,
Cieszyn (PL); KOWALSKI ŁUKASZ, Cieszyn (PL)
(73) KOWALSKI WIESŁAW GUMOPLAST SPÓŁKA CYWILNA,
Cieszyn (PL); KOWALSKI RADOSŁAW GUMOPLAST SPÓŁKA
CYWILNA, Cieszyn (PL); KOWALSKI ŁUKASZ GUMOPLAST SPÓŁKA
CYWILNA, Cieszyn (PL)
(54) Osłona kablowa
Y1 (11) 69633
(41) 2016 05 09
(51) F16L 19/00 (2006.01)
F16B 39/01 (2006.01)
(21) 123521
(22) 2014 11 03
(72) NOWAKOWSKI HENRYK, Warszowice (PL); MAŁYSZ ADAM,
Kostkowice (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Nakrętka złącza rurowego
Y1 (11) 69626
(41) 2017 05 22
(51) F16L 33/03 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
(62) 124326
(21) 125626
(22) 2015 08 17
(72) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(73) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(54) Opaska zaciskowa oczkowa z poprzeczką trapezową
Y1 (11) 69627
(51) F16L 33/03 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
(62) 124326
(21) 125627

(41) 2017 05 22

(22) 2015 08 17

Nr 1/2018

(72) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(73) SIDŁO ANDRZEJ, Kielce (PL)
(54) Opaska zaciskowa oczkowa z poprzeczką pionową
Y1 (11) 69664
(41) 2017 06 05
(51) F16L 51/02 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 124643
(22) 2015 12 02
(72) MAZUR PIOTR, Kraków (PL)
(73) FRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płaszcz kompensatora wydłużeń termicznych instalacji oddymiającej
Y1 (11) 69668
(41) 2017 06 05
(51) F21L 2/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
B64F 1/20 (2006.01)
(21) 125603
(22) 2016 09 19
(72) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL); KURTASZ PAWEŁ,
Opole (PL)
(73) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL)
(54) Lampa sygnalizacyjna światłości niskiej
Y1 (11) 69681
(41) 2017 07 31
(51) F21S 8/00 (2006.01)
(21) 124782
(22) 2016 01 19
(72) KORDEK LESZEK, Nowy Sącz (PL)
(73) NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Słup oświetleniowy, zwłaszcza teleskopowy
Y1 (11) 69684
(41) 2017 02 13
(51) F23B 60/02 (2006.01)
F23H 13/04 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
(21) 125592
(22) 2016 09 15
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Palnik na pellet z rusztem samoczyszczącym się
Y1 (11) 69661
(41) 2017 03 27
(51) F23D 11/00 (2006.01)
F23N 5/26 (2006.01)
(21) 124411
(22) 2015 09 19
(72) BORKOWSKI JAN, Wrocław (PL)
(73) BORKOWSKI JAN BOREN, Wrocław (PL); BAKERFIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żnin (PL)
(54) Palnik zasilany paliwem ciekłym
Y1 (11) 69683
(41) 2013 10 28
(51) F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(62) 398942
(21) 125227
(22) 2012 04 23
(72) KLON RADOSŁAW, Rogów (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL)
(54) Palenisko rusztowe
Y1 (11) 69687
(51) F24D 3/14 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
(62) 124249

(41) 2017 06 05

Nr 1/2018
(21)
(72)
(73)
(54)
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125896
(22) 2012 02 03
MARCZAK ANDRZEJ, Szczecin (PL)
MARCZAK ANDRZEJ, Szczecin (PL)
Grzejnik modułowy

Y1 (11) 69667
(41) 2016 12 19
(51) F24F 13/30 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
(21) 124157
(22) 2015 06 08
(72) ŚLANDA TOMASZ, Przeworsk (PL); ŚLANDA ADAM,
Przeworsk (PL); KOSIŃSKI MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(73) TIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk (PL)
(54) Panel chłodzący
Y1 (11) 69623
(41) 2017 01 16
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 124235
(22) 2015 07 06
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, Orawka (PL); KOŁTON WOJCIECH,
Orawka (PL)
(73) KOŁTON WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA,
Orawka (PL); KOŁTON KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA
CYWILNA, Orawka (PL)
(54) Retorta
Y1 (11) 69682
(41) 2016 08 16
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F16K 1/20 (2006.01)
(21) 124877
(22) 2016 02 19
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Rura podająca paliwo sypkie w palnikach kotła grzewczego
Y1 (11) 69647
(41) 2017 03 13
(51) F28D 7/02 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
(21) 124749
(22) 2016 01 04
(72) SZAJEWSKI WALDEMAR, Radom (PL)
(73) NOVOTECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zbiornik z wymiennikiem rurowym śrubowym do pompy ciepła
Y1 (11) 69689
(41) 2017 07 17
(51) F41J 5/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
(21) 126291
(22) 2015 09 17
(72) GRZYBOWSKI JÓZEF, Rzeszów (PL)
(73) GRZYBOWSKI JÓZEF PILC, Rzeszów (PL)
(54) Detektor lokalizacji uderzenia
Y1 (11) 69678
(41) 2017 07 03
(51) G01B 7/02 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
(21) 124712
(22) 2015 12 21
(72) STOLIŃSKI MAREK, Kraków (PL); CHMIELOWSKI ŁUKASZ,
Nawojowa Góra (PL)
(73) NEOSTRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Obudowa czujnika elektrooporowego
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Y1 (11) 69688
(41) 2017 08 16
(51) G01M 1/32 (2006.01)
G01M 1/30 (2006.01)
F16F 15/32 (2006.01)
(21) 126029
(22) 2017 02 08
(30) 2016/01758
2016 02 10
TR
(72) KORUK ADNAN, Manisa (TR); KORKUT TASAN, Manisa (TR)
(73) TIRSAN KARDAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Manisa (TR)
(54) Wał Cardana z ciężarkami wyważającymi zamocowanymi
na rozwidlonej
Y1 (11) 69653
(41) 2017 06 05
(51) G01N 7/02 (2006.01)
G01N 7/04 (2006.01)
G01L 7/16 (2006.01)
(21) 125540
(22) 2016 09 05
(30) P.415087
2015 12 03
PL
(72) FALKOWICZ SŁAWOMIR, Kraków (PL); CICHA-SZOT RENATA,
Kraków (PL); MAJKRZAK MARCIN, Sękowa (PL); LEGINOWICZ
ANNA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Stanowisko do pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku węgla w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu
Y1 (11) 69645
(41) 2017 06 19
(51) G01N 25/14 (2006.01)
C07C 27/10 (2006.01)
B01D 57/00 (2006.01)
(21) 124666
(22) 2015 12 16
(72) BANY NATALIA, Bydgoszcz (PL); KORZENIOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); KORZENIOWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); WAIS JAN,
Tarnów (PL); BUREK ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) PURINOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Wielofunkcyjne doświadczalne stanowisko badawcze do optymalizacji procesu rozdziału mieszaniny kwasów organicznych będących produktem ubocznym w procesie utleniania cykloheksanu
oraz ich estryfikacji
Y1 (11) 69666
(41) 2016 11 21
(51) G07C 13/00 (2006.01)
G07C 13/02 (2006.01)
(21) 124099
(22) 2015 05 20
(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL); PIECZEWSKI
KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); WITKOWSKA-PŁECZKAN MARIA,
Koluszki (PL)
(73) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL); PIECZEWSKI
KRZYSZTOF, Częstochowa (PL); WITKOWSKA-PŁECZKAN MARIA,
Koluszki (PL)
(54) Stanowisko wyborcze, umożliwiające realizację powszechnej
procedury wyborczej
Y1 (11) 69650
(41) 2014 05 26
(51) H01H 31/12 (2006.01)
H02B 1/18 (2006.01)
(62) 401607
(21) 125457
(22) 2012 11 14
(72) ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); SZARZYŃSKI KRZYSZTOF,
Strzelno (PL); GEBERLE DAMIAN, Toruń (PL); BARAN MARCIN,
Tuszyn (PL); ŁĄTKA TOMASZ, Radzyń Chełmiński (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Zespół szyn przyłączowych w rozłączniku bezpiecznikowym
Y1 (11) 69658
(51) H01P 1/203 (2006.01)
H01G 2/04 (2006.01)
(21) 123978

(41) 2016 10 24
(22) 2015 04 13
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(72) NOSARZEWSKI TOMASZ, Gdynia (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Filtr pasmowo przepustowy
Y1 (11) 69669
(41) 2013 09 30
(51) H01R 25/00 (2006.01)
H01R 13/70 (2006.01)
(62) 398597
(21) 125344
(22) 2012 03 23
(72) NIENAŁTOWSKI MAREK, Zielonka (PL)
(73) NIENAŁTOWSKI MAREK, Zielonka (PL)
(54) Modułowa obudowa listwy zasilającej
Y1 (11) 69651
(41) 2014 05 26
(51) H02B 1/21 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
(62) 401606
(21) 125458
(22) 2012 11 14
(72) ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); SZARZYŃSKI KRZYSZTOF,
Strzelno (PL); GEBERLE DAMIAN, Toruń (PL); BARAN MARCIN,
Tuszyn (PL); ŁĄTKA TOMASZ, Radzyń Chełmiński (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Moduł szynowy w rozłączniku bezpiecznikowym
Y1 (11) 69693
(41) 2017 05 08
(51) H02G 7/12 (2006.01)
(21) 124550
(22) 2015 11 03
(72) GRUSZECKI RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); FOLTYN WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL); PAGACZ TOMASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Odstępnik tłumiący
Y1 (11) 69676
(41) 2017 06 19
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H05K 11/02 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
(21) 124694
(22) 2015 12 18
(72) PRZESPOLEWSKI DAWID, Gliwice (PL)
(73) FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Obudowa komputera player-box
Y1 (11) 69695
(41) 2017 01 30
(51) H05K 5/02 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H04W 88/02 (2009.01)
G07C 3/00 (2006.01)
(21) 124265
(22) 2015 07 20
(72) SOSNOWSKI MARIUSZ, Marki (PL)
(73) INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Panelowy terminal sterujący

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01B 21/08 (2006.01)
A01B 35/28 (2006.01)
A01B 23/06 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

2

1

2

69697
69697*
69697*

A01B 29/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01D 42/06 (2006.01)

69698
69698*
69655

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

Nr 1/2018

1

2

1

2

A01D 42/02 (2006.01)
A01D 43/08 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01G 27/02 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23P 30/10 (2016.01)
A45C 11/00 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
A47B 45/00 (2006.01)
A47C 19/02 (2006.01)
A47C 31/00 (2006.01)
A47J 27/20 (2006.01)
A47J 27/08 (2006.01)
A47J 27/18 (2006.01)
A47J 47/10 (2006.01)
A47J 47/08 (2006.01)
A47L 1/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
B01D 57/00 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
B21D 24/10 (2006.01)
B25H 1/04 (2006.01)
B27F 1/00 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
B60Q 1/00 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60R 19/38 (2006.01)
B60S 1/04 (2006.01)
B60S 5/00 (2006.01)
B61C 17/12 (2006.01)
B62B 3/14 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
B64F 1/20 (2006.01)
B65B 7/16 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65D 75/02 (2006.01)
B65D 63/16 (2006.01)
B65D 63/08 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65G 19/02 (2006.01)
B65G 47/04 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B65G 47/53 (2006.01)
B66B 21/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
C07C 27/10 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/342 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)

69655*
69655*
69701
69701*
69699
69700
69700*
69622*
69622
69622*
69637*
69654*
69654*
69640
69640*
69673
69673*
69673*
69703
69703*
69638*
69652
69677
69645*
69670
69692
69692*
69692*
69654
69694*
69637
69680
69635
69656
69656*
69638
69649
69696
69646
69636
69660
69660*
69668*
69672
69625
69625*
69690
69690*
69626*
69627*
69671
69671*
69686
69702
69686*
69649*
69657
69657*
69645*
69642
69679
69631
69631*
69694*
69685*

E04B 1/76 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
E04F 21/24 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 27/00 (2006.01)
E04G 11/06 (2006.01)
E04G 17/065 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
E04G 17/02 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
E04G 21/22 (2006.01)
E04G 21/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 12/12 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/04 (2006.01)
E05D 7/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06C 1/20 (2006.01)
E06C 1/16 (2006.01)
E06C 1/14 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
E06C 1/20 (2006.01)
E06C 1/16 (2006.01)
E06C 1/14 (2006.01)
E06C 1/24 (2006.01)
E06C 7/50 (2006.01)
E06C 7/08 (2006.01)
E21F 17/02 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F04C 15/00 (2006.01)
F04C 29/00 (2006.01)
F16B 39/01 (2006.01)
F16F 15/32 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16K 1/06 (2006.01)
F16K 1/52 (2006.01)
F16K 27/02 (2006.01)
F16K 1/20 (2006.01)
F16L 3/26 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 19/00 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
F16S 3/08 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)

69685*
69629
69667*
69694
69648
69664*
69649*
69685
69685*
69639
69639*
69639*
69639*
69665
69665*
69665*
69679*
69629*
69659
69659*
69624
69624*
69634
69634*
69634*
69630
69641
69641*
69641*
69704
69704*
69628
69662
69663
69643
69643*
69643*
69643*
69644
69644*
69644*
69644*
69644*
69644*
69691*
69675
69621
69621*
69633*
69688*
69632
69674
69674*
69674*
69682*
69691
69691*
69633
69626
69627
69664
69647*
69629*
69668
69668*
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1

2

1

2

1

2

1

2

F21S 8/00 (2006.01)
F21W 111/00 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
F23D 11/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23H 13/04 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23N 5/26 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01G 19/52 (2006.01)
G01L 7/16 (2006.01)
G01M 1/32 (2006.01)
G01M 1/30 (2006.01)

69681
69668*
69684
69661
69683*
69684*
69684*
69683*
69683*
69623*
69682*
69684*
69683
69683*
69661*
69687
69687*
69667*
69667
69623
69682
69647*
69647
69689
69678
69678*
69646*
69653*
69688
69688*

G01N 21/00 (2006.01)
G01N 7/02 (2006.01)
G01N 7/04 (2006.01)
G01N 25/14 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
G07C 13/00 (2006.01)
G07C 13/02 (2006.01)
G07C 3/00 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
H01B 7/17 (2006.01)
H01G 2/04 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01P 1/203 (2006.01)
H01R 25/00 (2006.01)
H01R 13/70 (2006.01)
H02B 1/18 (2006.01)
H02B 1/21 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 7/12 (2006.01)
H04W 88/02 (2009.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 11/02 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

69652*
69653
69653*
69645
69689*
69676*
69646*
69666
69666*
69695*
69635*
69635*
69691*
69658*
69650
69651*
69658
69669
69669*
69650*
69651
69659*
69691*
69693
69695*
69676
69676*
69695
69695*

69671
69672
69673
69674
69675
69676
69677
69678
69679
69680
69681
69682
69683
69684
69685
69686
69687

B65G 19/02 (2006.01)
B65B 7/16 (2006.01)
A47J 27/20 (2006.01)
F16K 1/06 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
B60Q 1/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
E04G 11/06 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)

69688
69689
69690
69691
69692
69693
69694
69695
69696
69697
69698
69699
69700
69701
69702
69703
69704

G01M 1/32 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
B65D 63/16 (2006.01)
F16L 3/26 (2006.01)
B21D 11/20 (2006.01)
H02G 7/12 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
B61C 17/12 (2006.01)
A01B 21/08 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
B65G 47/53 (2006.01)
A47J 47/10 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

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).
120468
120475
121903
123125
123127

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.
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10/2013
10/2013
21/2014
25/2015
25/2015

Symbol
MKP

1

2

1

2

69621
69622
69623
69624
69625
69626
69627
69628
69629
69630
69631
69632
69633
69634
69635
69636
69637
69638
69639
69640
69641
69642
69643
69644
69645

F04C 15/00 (2006.01)
A23L 13/00 (2016.01)
F24H 9/18 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
F16L 33/03 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16L 19/00 (2006.01)
E05D 5/04 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
B60S 1/04 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
A47C 19/02 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
E06C 1/20 (2006.01)
E06C 1/20 (2006.01)
G01N 25/14 (2006.01)

69646
69647
69648
69649
69650
69651
69652
69653
69654
69655
69656
69657
69658
69659
69660
69661
69662
69663
69664
69665
69666
69667
69668
69669
69670

B62B 3/14 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
E04F 21/24 (2006.01)
B60S 5/00 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H02B 1/21 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G01N 7/02 (2006.01)
B25H 1/04 (2006.01)
A01D 42/06 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
H01P 1/203 (2006.01)
E04H 12/12 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
F23D 11/00 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
G07C 13/00 (2006.01)
F24F 13/30 (2006.01)
F21L 2/00 (2006.01)
H01R 25/00 (2006.01)
B07B 4/08 (2006.01)

124451
124660
124768
124769

08/2017
09/2017
07/2017
07/2017

15
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).
122485
124062

10/2015
24/2016

125010

21/2017

16
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
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).
120633
121335
122097
122501

14/2013
04/2013
25/2014
10/2015

122656
122657
123135
123257

13/2015
13/2015
25/2015
03/2016

70
123530
123599
123884
123914
123988
123996
124011
124013
124032
124160
124185

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
10/2016
13/2016
19/2016
20/2016
22/2015
22/2016
23/2016
23/2016
23/2016
26/2016
26/2016

124211
124230
124279
124571
124765
124857
124864
125337
125528(123692)
125584

01/2017
02/2017
03/2017
23/2016
26/2016
24/2016
18/2016
26/2016
25/2016
01/2017

Nr 1/2018
18

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
unieważnionego prawa ochronnego, datę unieważnienia oraz treść
decyzji.
(Y1) 64856
(Y1) 67973

2014 01 15
2017 03 16

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.

17

19

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

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO

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) 67061 2017 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mettler-Toledo AG, Greifensee,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo GmbH, Greifensee,
Szwajcaria

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) 64995
(Y1) 64998
(Y1) 64999
(Y1) 65315
(Y1) 65316
(Y1) 65330
(Y1) 65354
(Y1) 65553
(Y1) 66442
(Y1) 66443
(Y1) 67009
(Y1) 67011
(Y1) 67024
(Y1) 67062
(Y1) 67067
(Y1) 67166
(Y1) 67167
(Y1) 67171
(Y1) 67218
(Y1) 67220
(Y1) 67224
(Y1) 67225
(Y1) 67226
(Y1) 67233
(Y1) 67234
(Y1) 67266
(Y1) 67269
(Y1) 67317
(Y1) 67318
(Y1) 67319
(Y1) 67328
(Y1) 67379
(Y1) 67422
(Y1) 67423
(Y1) 67467

2016 11 05
2016 12 02
2016 12 02
2016 12 02
2016 12 12
2016 11 14
2016 12 12
2016 11 28
2016 12 22
2016 12 22
2016 11 17
2016 11 17
2016 12 19
2016 11 07
2016 12 02
2016 11 30
2016 12 02
2016 12 19
2016 11 02
2016 11 09
2016 12 02
2016 12 05
2016 12 29
2015 03 13
2015 03 13
2016 11 17
2016 12 14
2016 11 18
2016 11 21
2016 11 22
2016 12 28
2016 12 27
2016 12 30
2016 12 30
2016 12 30

(Y1) 67468
(Y1) 67501
(Y1) 67506
(Y1) 67658
(Y1) 67704
(Y1) 67705
(Y1) 67706
(Y1) 67808
(Y1) 68177
(Y1) 68180
(Y1) 68182
(Y1) 68183
(Y1) 68258
(Y1) 68259
(Y1) 68288
(Y1) 68352
(Y1) 68355
(Y1) 68363
(Y1) 68366
(Y1) 68368
(Y1) 68369
(Y1) 68418
(Y1) 68420
(Y1) 68421
(Y1) 68422
(Y1) 68478
(Y1) 68479
(Y1) 68481
(Y1) 68568
(Y1) 68596
(Y1) 68599
(Y1) 68666
(Y1) 68667
(Y1) 68715
(Y1) 68721

2016 12 30
2016 12 17
2016 12 30
2016 11 15
2016 11 08
2016 11 08
2016 11 27
2016 11 08
2016 10 24
2016 11 08
2016 11 19
2016 12 06
2016 11 18
2016 11 20
2016 11 14
2016 11 04
2016 11 17
2016 12 12
2016 12 18
2016 12 27
2016 12 30
2016 12 20
2016 12 24
2016 12 27
2016 12 27
2016 12 24
2016 12 24
2016 12 30
2016 12 24
2016 11 22
2016 12 10
2016 11 07
2016 12 04
2016 12 09
2016 12 22

Nr 1/2018
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego

20
REJESTRACJA
(od nr 23 827 do nr 23 874)
(51) 09-03
(11) 23827
(22) 2017 03 20
(21) 25382
(73) WIERZBICKI ŁUKASZ ŁUK-MET USŁUGI ŚLUSARSKOSPAWALNICZE, Gruszewo, PL.
(72) WIERZBICKI ŁUKASZ
(54) Pojemnik
(55)

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

26-02
(11) 23828
(22) 2017 07 05
(21) 25676
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz nagrobny

(51) 32-00
(11) 23829
(22) 2017 06 26
(73) GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KULINA MACIEJ
(54) Logo
(55)

(21) 25660

06-03
(11) 23830
(22) 2017 07 07
ŁOMIŃSKI ROBERT, Białystok, PL.
ŁOMIŃSKI ROBERT
Biurko sklepowe

(21) 25686

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

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
09-03
(11) 23831
(22) 2017 07 19
(21) 25724
FUNDACJA W HARMONII Z NATURĄ, Suchy Las, PL.
WOSZCZYK TOMASZ
Pojemnik do uprawy roślin

(51) 05-05
(11) 23832
(22) 2017 07 07
(73) AKSA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn, PL.
(72) TUGCE
(54) Tkanina
(55)

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

21-01
(11) 23835
(22) 2017 05 26
(21) 25587
BOCHEŃCZAK PRZEMYSŁAW ULTIMAR, Kraków, PL.
REN FA YAO
Pojazd dla dzieci

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

32-00
(11) 23836
(22) 2017 06 20
SZMIDT PIOTR, Podkowa Leśna, PL.
SZMIDT PIOTR
Logo

(21) 25689

(51) 19-08
(11) 23833
(22) 2017 07 12
(21) 25709
(73) PIKTOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) MERKS PIOTR
(54) Naklejki informacyjne
(55)

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

Nr 1/2018

(21) 25648

(51) 19-08
(11) 23837
(22) 2017 06 29
(21) 25670
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna, PL.
(72) RĄBA DOMINIKA
(54) Etykieta do batonów
(55)

12-16
(11) 23834
(22) 2017 07 28
(21) 25744
DB CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, PL.
PILORZ SEBASTIAN
Kabina lokomotywy
(51) 06-01
(11) 23838
(22) 2017 06 19
(21) 25637
(73) KAPUŚCIŃSKI MAREK ESSENCES CONSULTING GROUP,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(72) ZALEWSKI ADAM
(54) Fotel parkowy
(55)

Nr 1/2018
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(51) 25-02
(11) 23839
(22) 2017 06 02
(21) 25603
(73) AST C.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Barchlin, PL.
(72) JANISZEK ANDRZEJ
(54) Płyta parkietowa
(55)

73

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

21-01
(11) 23843
(22) 2017 08 21
(21) 25777
MAJCHRZAK MARCIN MOBI PRAWNIK, Poznań, PL.
MAJCHRZAK MARCIN
Zabawka pluszowa

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

09-07
(11) 23844
(22) 2017 07 12
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
SZYMULA MARIUSZ
Nasadka

(21) 25698

(51) 08-08
(11) 23845
(22) 2017 05 31
(73) STACHLEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ, Lutomiersk, PL.
(72) Stachlewski Maciej
(54) Profil haka
(55)

(21) 25598

(51) 25-01
(11) 23840
(22) 2017 05 10
(21) 25552
(73) RYBAK WŁADYSŁAW, Mińsk Mazowiecki, PL. ; CHMIELNICKI
KAZIMIERZ, Warszawa, PL.
(72) RYBAK WŁADYSŁAW, CHMIELNICKI KAZIMIERZ
(54) Prefabrykowany moduł przestrzenny
(55)

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

19-04
(11) 23841
(22) 2017 05 22
ŻAK JOLANTA, Tarnów, PL.
ŻAK JOLANTA
Broszura

(21) 25578

(51) 09-03
(11) 23842
(22) 2017 07 31
(21) 25745
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Opakowanie produktów kosmetycznych
(55)

(51) 12-07
(11) 23846
(22) 2017 04 26
(21) 25508
(73) USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(72) BRZOZOWSKI MARCIN, KREWSKI PAWEŁ, PRZYBYŚ ARTUR
(54) Modułowy bezzałogowy statek powietrzny
(55)

(51) 32-00
(11) 23847
(22) 2017 03 30
(73) H&G Z. HOŁDYS, J. GOREL SPÓŁKA JAWNA,
Czechowice-Dziedzice, PL.
(72) HOŁDYS ZBIGNIEW, GOREL JAN

(21) 25427
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(54) Logo
(55)

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

32-00
(11) 23851
ÇELIK MURAT, Falenty, PL.
ÇELIK MURAT
Logo

Nr 1/2018
(22) 2017 07 04

(21) 25675

(51) 07-04
(11) 23852
(22) 2017 08 16
(30) 2017 04 04
(PL)
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW
(54) Zawieszka do herbat
(55)

(21) 25772

(51) 06-02
(11) 23848
(22) 2017 07 20
(21) 25726
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Narożnik Tapicerowany
(55)

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

32-00
(11) 23849
(22) 2017 06 10
SWOBODA MICHAŁ, Łódź, PL.
SWOBODA MICHAŁ
Wnętrze pojazdu do badań stomatologicznych

(21) 25619

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

02-02
(11) 23853
(22) 2017 05 16
(21) 25571
KĘPKA BŁAŻEJ KW-SPEEDWAY PRODUCTS, Częstochowa, PL.
KĘPKA BŁAŻEJ
Kołnierzyk do bluzy

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

09-01
(11) 23854
(22) 2017 03 10
ZARĘBSKI DARIUSZ JAN, Gdańsk, PL.
ZARĘBSKI DARIUSZ JAN
Butelka

(51) 02-02
(11) 23850
(22) 2017 07 18
(21) 25722
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, MAKLEWSKA ELŻBIETA, WAŁĘZA
JADWIGA, BŁASZCZYK JOANNA
(54) Kamizelka ochronna
(55)

(21) 25232

Nr 1/2018
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 23855
(22) 2017 06 09
(21) 25617
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

(72) PIASECKI SEBASTIAN
(54) Plecak
(55)

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

26-01
(11) 23856
(22) 2017 06 09
(21) 25616
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

(51) 08-99, 25-01 (11) 23860
(22) 2017 08 07
(21) 25760
(73) DUDEK ALEKSANDER, DUDEK JANUSZ, ZANIEWSKA-DUDEK
JOLANTA JARD SPÓŁKA CYWILNA, Łańcut, PL.
(72) DUDEK ALEKSANDER
(54) Profil
(55)

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

26-01
(11) 23857
(22) 2017 06 09
(21) 25615
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

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

08-08
(11) 23858
(22) 2017 08 25
Konieczny Henryk, Warszawa, PL.
KONIECZNY HENRYK
Spinka montażowa

(51) 06-06
(11) 23861
(22) 2017 08 02
(21) 25751
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice, PL.
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ
(54) Stopa pod fotel maszynisty
(55)

(21) 25796

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

(51) 03-01
(11) 23859
(22) 2017 08 09
(73) KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa, PL.

(21) 25767

06-01
(11) 23862
(22) 2017 05 31
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Komplet mebli

(21) 25599
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 23863
(22) 2017 01 11
WÓJCIK KAROL, Warszawa, PL.
WÓJCIK KAROL
Stolik kawowy

(21) 25187

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

21-01
(11) 23864
(22) 2017 06 28
SŁAWIŃSKA BARBARA, Puchaczów, PL.
SŁAWIŃSKA BARBARA
Gra planszowa

(21) 25664

Nr 1/2018

(54) Przyrząd nastawny
(55)

(51) 09-07
(11) 23868
(22) 2017 07 18
(21) 25719
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Zacisk
(55)

(51) 24-02
(11) 23865
(22) 2017 03 14
(21) 25369
(73) POPŁAWSKI PAWEŁ SCALMAX, Białystok, PL. ; LIPIŃSKI JACEK
PLASTMET, Białystok, PL.
(72) POPŁAWSKI PAWEŁ, LIPIŃSKI JACEK
(54) Wtryskiwacz o zasilaniu górnym
(55)

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

32-00
(11) 23869
(22) 2017 08 04
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, PL.
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ
Znak graficzny firmy

(21) 25757

(51) 07-03
(11) 23866
(22) 2017 07 11
(21) 25696
(73) TARGETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(72) Kopystyński Grzegorz
(54) Łyżeczka
(55)

(51) 08-05
(11) 23867
(22) 2017 08 16
(73) PÓŁTORZYCKI ARTUR, Elbląg, PL.
(72) PÓŁTORZYCKI ARTUR

(21) 25771

(51) 09-03
(11) 23870
(22) 2017 08 08
(21) 25762
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW

Nr 1/2018
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(51) 09-03
(11) 23873
(22) 2017 06 29
(21) 25671
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, PL.
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Pojemnik na kulki lodowe
(55)

(54) Opakowanie preparatu kosmetycznego
(55)

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

05-05
(11) 23871
(22) 2017 08 31
IDESIN M. SIWEK SPÓŁKA JAWNA, Kielce, PL.
SIWEK MARIUSZ
Tkanina obiciowa

(21) 25804

(51) 06-01
(11) 23874
(22) 2017 08 02
(73) ASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, PL.
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ
(54) Fotel do pojazdów komunikacji zbiorowej
(55)
(51) 09-03
(11) 23872
(22) 2017 09 08
(73) WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(72)
(54) Opakowanie masła
(55)

77

(21) 25829

(21) 25752
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SCHWENDE, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Leithart AG Schweiz,
Schwende, Szwajcaria

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

20430, 20431 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu:ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719

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,
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.
18399 2017 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
18399 2017 11 08 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3586/16/711)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514072 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego
o numerze Rp.18399 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
18420 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie
wpisu:ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719
18685 2017 07 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
18962 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KUNERT MONIKA P.P.H.U. MATEX, Głogówek, Polska 530542239 i dokonanie wpisu: MULTITEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogówek, Polska
161577140
19309 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu:ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719
20368 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAJKONIK HOLDING (SWITZERLAND) AG,

21066 2017 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WĘGRZYN WIKTOR BALTAZAR, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:WĘGRZYN-BOCHEŃSKA IWONA MARIA , Warszawa, Polska
22346 2017 04 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Krosno, Polska
004015122 i dokonanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766
22346 2017 11 08 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3585/16/310)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514064 zastaw
rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22346 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
23134
23587
23588
23589
24314

24315
24316
24318
24541
24542

24638
25115
25117
25118
25119

25120
25121
25122
25123

23
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
02045
02046
02080
02301
02305
02491
02494
10307
10343
10344
10382
10396
10410
10420
10463
10513
10523

2016 02 05
2016 02 05
2016 02 23
2016 02 09
2016 02 16
2016 02 09
2016 02 13
2016 02 01
2016 02 03
2016 02 03
2016 02 03
2016 02 13
2016 02 15
2016 02 06
2016 02 16
2016 02 17
2016 02 22

10542
10550
10551
10552
10589
10592
10604
10651
16733
16824
17123
17197
17198
17199
17200
17204
17205

2016 02 24
2016 02 17
2016 02 03
2016 02 03
2016 02 13
2016 02 13
2016 02 21
2016 02 22
2015 08 16
2015 07 13
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
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17206
17207
17208
17209
17210
17211
17212
17213
17214
17215
17216
17217
17218
17219
17220
17221
17222
17223
17305
17307
17308
17309
17310
17311
17312
17313
17314
17315
17317
17318
17319
17320
17321
17322
17324
17325
17333
17334
17335
17336
17423
17424
17425
17426
17427
17428
17453
17454
17455
17457
17458
17459
17460
17461
17463
17469
17470
17472
17473
17499
17500
17501
17502
17505
17507
17508
17509

17510
17511
17512
17513
17541
17545
17553
17554
17555
17557
17559
17560
18062
18302
18303
19374
18569
02092
02093
10477
10481
10484
10504
10505
10506
10549
10569
10570
10581
10657
10661
10699
10725
11010
11267
17338
17348
17349
17350
17352
17406
17432
17476
17477
17480
17483
17486
17488
17520
17542
17602
17620
17479
17351
17621
17635
17637
17638
17705
17706
17708
17711
17714
17715
17716
17719
17720

2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 02
2016 02 03
2016 02 03
2016 02 04
2016 02 07
2016 02 07
2016 02 07
2016 02 07
2016 02 07
2016 02 07
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 17
2016 02 11
2016 02 07
2016 02 25
2016 02 21
2016 02 28
2016 02 28
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 19
2016 02 19
2016 02 22
2016 02 10
2016 02 10
2016 02 14
2016 02 18
2016 02 18
2016 02 18
2016 02 18
2016 02 21
2016 02 21
2016 02 25
2016 02 28
2016 02 28
2016 02 28
2016 02 02
2016 02 02
2016 02 02
2016 02 02
2016 02 03
2016 02 10
2016 02 10
2016 02 10

2016 02 11
2016 02 14
2016 02 15
2016 02 28
2016 02 08
2016 02 04
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 16
2016 02 22
2016 02 16
2016 02 16
2016 06 07
2016 01 24
2016 01 24
2016 01 26
2016 11 21
2016 03 15
2016 03 16
2016 03 24
2016 03 27
2016 03 27
2016 03 13
2016 03 13
2016 03 31
2016 03 21
2016 03 09
2016 03 09
2016 03 16
2016 03 06
2016 03 28
2016 03 27
2016 03 27
2016 03 20
2016 03 16
2016 03 16
2016 03 21
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 04
2016 03 15
2016 03 01
2016 03 01
2016 03 03
2016 03 03
2016 03 04
2016 03 07
2016 03 10
2016 03 01
2016 03 31
2016 03 02
2016 03 03
2016 03 22
2016 03 07
2016 03 24
2016 03 29
2016 03 29
2016 03 10
2016 03 10
2016 03 14
2016 03 01
2016 03 16
2016 03 22
2016 03 24
2016 03 25
2016 03 29

17752
17753
17767
17780
17782
17784
17785
17786
17788
17789
17790
17791
17909
17912
17961
18025
18127
18139
18141
18142
18251
18252
18253
18254
18605
09302
09761
16686
16709
16710
18714
02124
02349
02354
02360
02532
02534
02557
02559
02560
02778
02916
10614
10618
10624
10629
10634
10636
10639
10640
10641
10642
10742
10755
10764
10765
10766
10828
10906
10910
10912
10952
16639
17355
17356
17357
17359

2016 03 14
2016 03 30
2016 03 07
2016 03 03
2016 03 09
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 29
2016 03 29
2016 03 29
2016 03 29
2016 03 27
2016 03 25
2016 03 09
2016 03 08
2016 03 08
2016 03 04
2016 03 08
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 22
2016 03 17
2015 05 11
2015 08 08
2015 08 03
2015 08 03
2015 08 03
2016 04 07
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 10
2016 04 12
2016 04 04
2016 04 06
2016 04 23
2016 04 24
2016 04 26
2016 04 13
2016 04 05
2016 04 10
2016 04 03
2016 04 19
2016 04 10
2016 04 20
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 12
2016 04 24
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 21
2016 04 11
2016 04 24
2016 04 04
2016 04 21
2015 07 05
2016 04 05
2016 04 05
2016 04 05
2016 04 12

79
17360
17481
17603
17639
17640
17641
17644
17645
17647
17648
17649
17651
17652
17653
17654
17656
17657
17658
17660
17661
17667
17671
17721
17722
17723
17725
17754
17793
17794
17795
17796
17797
17798
17800
17801
17802
17804
17805
17811
02362
17806
17807
17808
17809
17810
17812
17813
17814
17910
17916
17919
17921
17923
17924
17963
17964
17965
17966
17967
17670
17989
18166
18169
18171
18200
18230
18235

2016 04 12
2016 04 18
2016 04 04
2016 04 01
2016 04 05
2016 04 12
2016 04 14
2016 04 14
2016 04 15
2016 04 15
2016 04 15
2016 04 15
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 18
2016 04 22
2016 04 28
2016 04 29
2016 04 01
2016 04 21
2016 04 22
2016 04 22
2016 04 06
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 04
2016 04 13
2016 04 13
2016 04 28
2016 04 13
2016 04 13
2016 04 22
2016 04 13
2016 04 13
2016 04 21
2016 04 22
2016 04 22
2016 04 22
2016 04 22
2016 04 26
2016 04 28
2016 04 18
2016 04 19
2016 04 20
2016 04 20
2016 04 22
2016 04 27
2016 04 26
2016 04 26
2016 04 01
2016 04 13
2016 04 21
2016 04 29
2016 04 08
2016 04 30
2016 04 08
2016 04 22
2016 04 01
2016 04 15
2016 04 06
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18276 2016 04 01
18575 2016 04 01
18603 2016 04 07

18604 2016 04 07
18896 2016 04 12
19215 2016 04 12

24
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 26-06 (11) DM/096 015 (15) 04.05.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Przednie światło pojazdu, 2. Tylne światło pojazdu
(55)

(51) 26-06 (11) DM/096 016 (15) 04.05.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Przednie światło pojazdu, 2. Tylne światło pojazdu
(55)

(51) 12-08 (11) DM/096 475 (15) 14.06.2017 (45)15.12.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.-2. Pojazdy
(55)

Nr 1/2018

(51) 12-16 (11) DM/096 484 (15) 14.06.2017 (45)15.12.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.Prawe tylne skrzydło pojazdu, 2.Lewe tylne skrzydło pojazdu, 3. Prawe przednie skrzydło pojazdu, 4. Lewe przednie skrzydło
pojazdu, 5.-6. Pręty dachowe, 7.Osłona chłodnicy pojazdu, 8. Karoseria pojazdów, 9. Tarcza tylnej części pojazdu, 10. Osłona tylnego
zderzaka pojazdu, 11. Poszycie prawego tylnego zderzaka pojazdu,
12. Poszycie lewego tylnego zderzaka pojazdu, 13. Przedni zderzak
pojazdu, 14. Osłona przedniego zderzaka pojazdu, 15. Osłona wlotu powietrza pojazdu, 16. Poszycie przedniego zderzaka pojazdu,
17. Prawe tylne drzwi pojazdu, 18. Lewe tylne drzwi pojazdu, 19.
Prawe przednie drzwi pojazdu, 20. Lewe przednie drzwi pojazdu,
21. Prawe lusterko wsteczne pojazdu, 22. Lewe lusterko wsteczne
pojazdu, 23. Drzwi bagażnika pojazdu
(55)

Nr 1/2018
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(51) 12-16 (11) DM/098 225 (15) 14.04.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Przednie skrzydło pojazdu, 2.Osłona chłodnicy pojazdu,
3. Para drążków dachu pojazdu, 4. Karoseria pojazdów, 5.-6.
Urządzenia ochronne do drzwi pojazdów
(55)
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(51) 12-16 (11) DM/098 226 (15) 04.05.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Przedni, blokujący zderzak pojazdów, 2. Tylny zderzak do
pojazdów, 3. Karoseria pojazdów, 4. Zewnętrzne, tylne lusterko do
pojazdów
(55)

(51) 12-16 (11) DM/098 227 (15) 04.05.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.Przedni zderzak blokujacy do pojazdów, 2. Tylny zderzak do
pojazdów
(55)

(51) 12-16 (11) DM/098 228 (15) 31.03.2017 (45)10.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.Tylne skrzydło pojazdów, 2.-3. Przedni zderzak blokujący
do pojazdów, 4. Maska pojazdów, 5.-6. Tylne zderzaki pojazdów,
7. Tylne drzwi do pojazdów, 8. Przednie drzwi do pojazdów, 9. Zewnętrzne tylne lusterko do pojazdów, 10. Drzwi tylnego bagażnika
do pojazdów
(55)

Nr 1/2018

(51) 26-06 (11) DM/098 291 (15) 20.06.2017 (45)22.12.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.Prawe przednie światło pojazdów kategorii N1, 2. Lewe
przednie światło pojazdów kategorii N1, 3. Prawe przednie światło pojazdów kategorii N3, 4. Lewe przednie światło pojazdów
kategorii N3, 5. Prawe tylne światło, 6. Lewe tylne światło, 7.Tylne
światło stopu, 8.Prawa przednia lampa pojazdów kategorii N1, 9.
Lewa przednia lampa pojazdów kategorii N1, 10. Przednia lampa
pojazdów kategorii N3
(55)

Nr 1/2018
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(51) 12-16 (11) DM/098 390 (15) 27.02.2017 (45)24.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1.Przednie skrzydło pojazdów, 2.Karoseria pojazdów, 3.-4.
Przednie zderzaki blokujące do pojazdów,5. Spojlery do pojazdów,
6.-7. Tylne zderzaki do pojazdów, 8. Tylne drzwi do pojazdów, 9.
Przednie drzwi do pojazdów, 10. Drzwi tylnego bagażnika do pojazdów
(55)

(51) 12-16 (11) DM/098 389 (15) 24.02.2017 (45)24.11.2017
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA,
Route de Gisy, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(54) 1. Spojler do pojazdów, 2.-3. Tylne zderzaki pojazdów, 4.
Przedni zderzak blokujący do pojazdów, 5. Tylne drzwi do pojazdów, 6. Drzwi tylnego bagażnika do pojazdów
(55)
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Nr 1/2018

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

25
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 300 001 do nr 301 300 oraz 282 933, 282 934)
(111) 282933
(220) 2015 02 17
(210) 439110
(151) 2017 09 06
(441) 2015 06 08
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL. ;
(540) BŁĘKITNY WĘGIEL
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 01.15.05, 26.13.25, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, paliwa stałe.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 282934
(220) 2015 02 17
(210) 439112
(151) 2017 09 06
(441) 2015 06 08
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL. ;
(540) BLUECOAL
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny
(531) 01.15.05, 26.13.25, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, paliwa stałe.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 300001
(220) 2017 03 29
(210) 469636
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Fluo effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
termiczne, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia
paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(111) 300002
(220) 2017 03 29
(210) 469637
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Arielle Effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
termiczne, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia
paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(111) 300003
(220) 2017 03 29
(210) 469638
(151) 2017 09 12
(441) 2017 05 22
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) 3D holo effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
termiczne, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia
paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
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(111) 300004
(220) 2017 03 29
(210) 469642
(151) 2017 09 11
(441) 2017 05 22
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Sunset effect
(510), (511) 3 akryle, brokat, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
termiczne, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia
paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(111) 300005
(220) 2017 03 30
(210) 469715
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Aquarelle Base
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, bazy pod lakier, lakiery
nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe do paznokci.
(111) 300006
(220) 2017 03 30
(210) 469716
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Aquarelle Color
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, bazy pod lakier, lakiery
nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe do paznokci.
(111) 300007
(220) 2017 03 30
(210) 469719
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Aquarelle Effect
(510), (511) 3 emalia do paznokci, emalie, żel do paznokci, żel kolorowy do paznokci, żele, akryle, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do paznokci utwardzany promieniami UV, lakiery
do paznokci, baza podkładowa do paznokci, bazy pod lakier, lakiery
nawierzchniowe do paznokci, lakiery podkładowe do paznokci.
(111) 300008
(220) 2017 04 03
(210) 469865
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 22
(732) JAGIEŁŁO MICHAŁ GREEN AVIATION, Krosno, PL.
(540) GREEN AVIATION
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 helikoptery, lekkie statki powietrzne, pojazdy do poruszania się droga powietrzną, pojazdy lotnicze, pojazdy napędzane
do użytku w powietrzu, samolot odrzutowy, samoloty śmigłowe, samoloty turboodrzutowe, samoloty turbośmigłowe, statki powietrzne (sterowce), sterowce, szybowce, szybowce ( statki powietrzne),
wojskowy statek powietrzny, żyrokoptery, 36 usługi w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi wyceny mienia i majątku, wycena
majątku ruchomego, ocena finansowa dla celów reasekuracji, ocena
strat ubezpieczeniowych, organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, szacowanie strat, ubezpieczenie reasekuracyjne, usługi
ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi wyceny, uregulowania
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wyceny
dla celów ubezpieczeniowych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia wyrównanie strat, 42 sporządzanie raportów technicz-
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nych, przygotowywanie raportów technicznych, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, przeglądy techniczne, audyt jakości, certyfikacja (kontrola jakości), doradztwo w dziedzinie kontroli jakości,
doradztwo w zakresie zapewniania jakości, kontrola jakości, nadzór
i inspekcja techniczna, usługi w zakresie inspekcji techniczne.

(111) 300009
(220) 2010 12 23
(210) 379355
(151) 2016 12 02
(441) 2011 03 28
(732) GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, PL.
(540) G Grupa Leonardo
(540)

Kolor znaku: szary, srebrny, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji reklamowej, analizy rynkowe,
badanie opinii publicznej i rynku, dekoracja wystaw sklepowych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
powielanie dokumentów, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do baz, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów
reklamowych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych oraz próbek, organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama radiowa i za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama,
wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu i miejsc na reklamę, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży artykułów przemysłowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z artykułami przemysłowymi,
40 usługi drukowania, galwanizacja, grawerowanie, laminowanie,
introligatorstwo, skład fotograficzny, usługi fotograficzne, 42 usługi graficzne, projektowanie budynków, projektowanie i dekoracja
wnętrz, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie serwerów jako hosting, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań, wzornictwo
przemysłowe, stylizacja, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami.
(111) 300010
(220) 2012 12 06
(210) 407923
(151) 2017 08 30
(441) 2013 03 18
(732) JAVRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) JAVRO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 artykuły ze skóry i imitacji skóry: aktówki, dyplomatki,
etui na klucze, etui na przybory do pisania, etui na materiały konferencyjne, portfele na karty wizytowe, kasetki, klasery na karty wi-
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zytowe, komplety podróżne, przenośne kuferki na kosmetyki, kufry,
kosmetyczki i torby podróżne, portfele, portmonetki, pudełka i szkatuły, teczki, torby podróżne i torby podróżne na ubranie, torebki
damskie, walizki, breloki, wyroby ozdobne ze skóry i imitacji skóry:
wyroby kaletnicze, skóry wyprawione, imitacje skóry, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie
promocji towarów świadczone na rzecz osób trzecich, uaktualnianie
materiałów reklamowych, marketing, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je wygodnie oglądać i kupować w sklepie z przyborami do pisania, materiałami biurowymi, upominkami, wyrobami ze skóry i imitacjami skóry: torebkami, torbami, portmonetkami, portfelami, sakiewkami, aktówkami,
teczkami, torbami, kuframi i walizami podróżnymi, etui na klucze,
etui na dokumenty, etui na okulary, paskami, rękawiczkami, kasetkami, etui na przybory do manicure, kuferkami na przybory toaletowe,
klaserami na karty wizytowe i karty płatnicze oraz innymi wyrobami
ze skóry naturalnej i imitacji skóry gdzie indziej nie sklasyfikowanymi o charakterze upominkowym jak i przeznaczonymi specjalnie
do celów reklamowych, 39 usługi w zakresie magazynowania i składowania towarów, usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usługi w zakresie apreturowania papieru, obróbki i przetwórstwa skór,
usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, tkaninach, skórach i imitacjach skóry, usługi w zakresie kompletowania materiałów
zamówionych przez osoby trzecie, usługi w zakresie laminowania,
usługi w zakresie świadczenia informacji o środkach i sposobach zabezpieczania materiałów.

(111) 300011
(220) 2013 02 12
(210) 410418
(151) 2017 06 14
(441) 2013 05 27
(732) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) EFL
(510), (511) 35 doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo
w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, ekspertyzy i prognozy ekonomiczne,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży ruchomości,
usługi w zakresie aukcji publicznych i aukcji internetowych, leasing,
najem i dzierżawa powierzchni reklamowych, leasing, najem i dzierżawa urządzeń i sprzętu biurowego, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, leasing, faktoring, analizy i ekspertyzy finansowe,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży nieruchomości, leasing, najem i dzierżawa nieruchomości i majątku nieruchomego,
37 leasing, najem i dzierżawa sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych, leasing, najem i dzierżawa maszyn i urządzeń sprzątających,
38 leasing, najem i dzierżawa instalacji i sprzętu telekomunikacyjnego, 39 leasing, najem i dzierżawa środków transportu, leasing,
najem i dzierżawa kontenerów i powierzchni magazynowych, usługi
w zakresie zarządzania flotą pojazdów, 40 leasing, najem i dzierżawa
maszyn i urządzeń służących do obróbki materiałowej, 42 leasing
najem i dzierżawa komputerów i oprogramowania, leasing najem
i dzierżawa przyrządów naukowych, 44 leasing najem i dzierżawa
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i kosmetycznego, leasing
najem i dzierżawa sprzętu, urządzeń i maszyn rolniczych.
(111) 300012
(220) 2013 02 12
(210) 410422
(151) 2017 06 14
(441) 2013 05 27
(732) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) EFL-Leasing dla przedsiębiorczych
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, leasing,
factoring, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży nieruchomości, leasing, najem i dzierżawa
nieruchomości i majątku nieruchomego, 39 leasing, najem i dzierżawa środków transportu, leasing, najem i dzierżawa kontenerów i powierzchni magazynowych, usługi w zakresie zarządzania flotą pojazdów, 42 leasing, najem i dzierżawa komputerów i oprogramowania,
leasing, najem i dzierżawa przyrządów naukowych, 44 leasing, najem
i dzierżawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i kosmetycznego,
leasing, najem i dzierżawa sprzętu, urządzeń i maszyn rolniczych.
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(111) 300013
(220) 2013 05 22
(210) 414594
(151) 2017 05 31
(441) 2013 09 02
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) textile
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, kamień budowlany, glina ceglarska,
cegły, dachówki niemetalowe, niemetalowe figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, wyroby kamieniarstwa, łupek twardy, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki
ceramiczne, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, schody
niemetalowe, słupy niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, terakota, zaprawy budowlane .
(111) 300014
(220) 2013 09 27
(210) 419580
(151) 2017 06 23
(441) 2014 01 07
(732) AGENCJA ROZWOJU MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Kraków Arena
(510), (511) 16 papier, tektura, wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe zawarte w tej klasie, książki,
gazety, czasopisma, periodyki, druki akcydensowe, albumy, broszury,
35 usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, w szczególności druków, prospektów, afiszy, ulotek i transparentów o tematyce z zakresu kultury, sztuki, sportu, rekreacji, powielanie na nośniku
papierowym dokumentów o tematyce z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji, usługi w zakresie reklamowania przy pomocy wydawnictw papierowych masowych zawodów sportowych, imprez z zakresu kultury, sztuki, rekreacji, rozlepianie i likwidacja nieaktualnych
afiszy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych nie tylko na nośniku papierowym, zwłaszcza ogłoszeń o tematyce z zakresu kultury,
sztuki, sportu, rekreacji, wynajmowanie miejsca na umieszczanie
ogłoszeń reklamowych, wypożyczanie rekwizytów służących do rozpowszechniania reklamy o tematyce sportowej, rekreacji, dotyczącej kultury, sztuki, organizowanie imprez wystawienniczych i reklamowych oraz handlowo-promocyjnych, pośrednictwo handlowe
w obrocie sprzętem i akcesoriami służącymi do uprawiania sportów,
prowadzenie sklepu lub hurtowni zajmującej się dystrybucją i sprzedażą odzieży, sprzętu sportowego oraz odżywek i suplementów
diety, a w szczególności dla sportowców, 39 dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, wynajmowanie garaży, dystrybucja gazet, informacja o transporcie, informacje o ruchu
drogowym, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, organizowanie
wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, prowadzenie
parkingu, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych,
wypożyczanie pojazdów, przewożenie ładunków, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, składowanie, składowanie towarów, spedycja, transport, pośrednictwo w transporcie
transport podróżnych, zwiedzanie turystyczne, usługi kurierskie dotyczące listów lub towarów, usługi taksówek, zwiedzanie turystyczne, 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi artystów teatralnych, chronometria na imprezach sportowych,
cyrki, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, doradztwo zawodowe, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o edukacji, studia
filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, fotoreportaże,
gimnastyka [instruktaż], salony gier, gry świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi kasyn, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi
klubów zdrowia-poprawianie kondycji, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek,
wypożyczanie książek, kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetowidów, montaż taśm wideo, wystawy
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za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo-filmowanie, nauczanie, nocne kluby, organizowanie obozów
sportowych, usługi obozów wakacyjnych, obsługa pól golfowych,
obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników, radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli
(impresariat), organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, producenckie
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
produkcja przedstawień teatralnych, planowanie przyjęć, rozrywka,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywkach, rozrywka-widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe i konferencyjne, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli
na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, obiektów sportowych, widowiskowych i konferencyjnych,
studia filmowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie taśm wideo,
pisanie tekstów, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, widowiskowych i konferencyjnych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługa dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji-inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenerskie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, wynajmowanie
kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], wypożyczanie zabawek, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i obsługa
zjazdów, 42 usługi w zakresie opracowywania ekspertyz i opinii w zakresie sportu, rekreacji i kultury, usługi w zakresie projektowania grafiki reklamowej o tematyce sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, obsługa komputerowa i logistyczna technikami cyfrowymi masowych
zawodów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych i artystycznych, 43 bary szybkiej obsługi, domy turystyczne, hotele, kafeterie-bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki,
usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych, naczyń wypożyczanie namiotów,
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji
teatralnych lub studiów filmowych, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, usługi klinik medycznych, manicure, masaż, opieka
zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, salony piękności, placówki opieki pielęgniarskiej, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna,
usługi sauny, usługi solaria, tatuowanie, usługi terapeutyczne, usługi
doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń
sanitarnych.

(111) 300015
(220) 2013 10 07
(210) 419973
(151) 2017 06 02
(441) 2014 01 20
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Wyznania
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety,
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne,
obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe,
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy),
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, reklam korespondencyjnych, reklam
radiowych, reklam telewizyjnych, reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 usługi
studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia
nagrań, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej
poligrafii komputerowej, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero¬wych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje opro¬gramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
opro-gramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
interneto-wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej. .
(111) 300016
(220) 2013 10 14
(210) 420263
(151) 2017 06 22
(441) 2014 02 03
(732) MOSKA KRZYSZTOF PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MOSKA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) GAMRAT
(510), (511) 1 kleje do wykładzin podłogowych i ściennych, parkietu, płyt izolacyjnych, styropianowych i płytek ceramicznych, kleje
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ze skrobi do celów innych niż papiernicze i domowe, kleje do: celów
przemysłowych, naprawy stłuczonych przedmiotów, obuwia, rozlepiania afiszów, skóry, tapet, kleje kauczukowe, preparaty chemiczne
do barwienia emalii i szkła lub do wytwarzania barwników, preparaty
do klejenia albo ognioodporne lub przeciwwilgociowe albo wodouszczelniające do betonów i murów, kity do wypełniania wgłębień
w drzewach, rozpuszczalniki do lakierów, silikony, sole do barwienia
metali lub do celów przemysłowych albo stosowane jako preparaty
chemiczne, spoiwa do betonu i wykańczania powierzchni, środki lub
preparaty do konserwacji betonu albo cegły lub dachówek (z wyjątkiem farb), środki zabezpieczające przed wilgocią w budownictwie
(z wyjątkiem farb), plastizole, plastyfikatory, szkło wodne, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw sztucznych, żywice
akrylowe w stanie surowym, 2 środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, rozcieńczalniki do lakierów, spoiwa do farb, rozcieńczalniki do farb, farby do emalii, farby
ognioodporne, farby do azbestu, drewno barwiące, bejce do drewna, oleje lub preparaty do konserwacji drewna, barwniki do drewna,
folie metalowe lub proszki metali dla artystów albo dekoratorów lub
drukarzy albo malarzy, gumilaki, gumożywice, kalafonie, kity olejowe lub szklarskie, minie, mleka wapienne, oleje przeciwrdzewne,
pasty lub tusze drukarskie, emalie do malowania, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, powłoki do krycia dachów stosowane
jako farby, preparaty zabezpieczające do metali albo przed rdzą,
środki zapobiegające matowieniu metali, smary przeciwrdzewne, sykatywy do farb, szkliwa powłokowe, terpentyna, tusze do aparatów
lub do urządzeń powielających albo do grawerowania lub do skór,
utrwalacze do akwarel lub do lakierów, roztwory wapna gaszonego
w wodzie, zaprawy cementowe stosowane jako kity, żywice naturalne w stanie surowym, 4 denaturat, grafit smarujący, oleje do farb lub
do konserwacji murów, oleje do natłuszczania, oleje zwilżające, oleje
przemysłowe, 8 kielnie, packi metalowe, młotki murarskie, nitownice, przycinarki do rur, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny,
noże myśliwskie, 16 aparaty ręczne do etykietowania, taśmy drukarskie, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, kleje do papieru lub
do użytku domowego, noże do papieru, palety dla malarzy, pędzle,
wałki do malowania ścian, taśmy przylepne do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 35 usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa
i pomocy w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomocy
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi doradztwa biznesowego dotyczącego franchisingu, 39 usługi:
konfekcjonowania artykułów i wyrobów przemysłowych, dostarczania towarów, składowania i magazynowania towarów, usługi pakowania produktów i towarów, usługi rozładunku, 45 usługi licencjonowania własności intelektualnej odnoszące się do franchisingu.

(111) 300017
(220) 2013 10 28
(210) 420873
(151) 2017 06 02
(441) 2014 02 17
(732) UNIWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) UNIWAR Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 01.15.15, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów z branży transportowej, spożywczej, gastronomicznej,hotelarskiej, sprzedaż internetowa produktów branży z branży
transportowej, spożywczej, gastronomicznej, hotelarskiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w formie
ulotek, prospektów, druków, próbek, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, kafeterie-bufety, stołówki, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi-snack-bary, motele, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi,
narady, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
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(111) 300018
(220) 2013 11 12
(210) 421433
(151) 2017 06 07
(441) 2014 03 03
(732) Grupa Maspex Sp. z o. o. Sp. k.,, PL.
(540) KUBUŚKI
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, żywność dla niemowląt,
29 chipsy owocowe, chipsy w postaci przekąsek, chipsy odtłuszczone,
desery owocowe, dżemy, owoce kandyzowane, owoce lukrowane,
owoce mrożone, owoce konserwowane, owoce w puszkach, przekąski
na bazie owoców, przekąski z owoców, sałatki owocowe, 30 batoniki
zbożowe, biszkopty, chipsy, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane,
wyroby cukiernicze: ciasto, ciastka, cukierki, ciastka ryżowe, herbatniki, herbatniki petit beurre, krakersy, przekąski ze zbóż, gofry, guma
do żucia, miód, musy owocowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje z soków owocowych, nektary, nektary owocowe,
syropy owocowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, soki z witaminami, soki z miąższem z owoców: soki z kawałkami owoców, nektary
z kawałkami owoców, nektary z miąższem z owoców.
(111) 300019
(220) 2013 11 12
(151) 2017 06 06
(441) 2014 03 03
(732) Grupa Maspex Sp. z o. o. Sp. k.,, PL.
(540) K KUBUŚ
(540)

(210) 421434

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czerwony, beżowy, brązowy, czarny
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt,
preparaty do poczatkowego żywienia niemowląt, żywność dla
niemowląt, 29 chipsy owocowe, chipsy w postaci przekąsek, chipsy odtłuszczone, desery owocowe, dżemy, owoce kandyzowane,
owoce lukrowane, owoce mrożone, owoce konserwowane, owoce
w puszkach, przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, sałatki
owocowe, 30 batoniki zbożowe, biszkopty, chipsy, chrupki zbożowe,
chrupki kukurydziane, wyroby cukiernicze, ciasto, ciastka, cukierki,
ciastka ryżowe, herbatniki, herbatniki petit buerre, krakersy, przekąski ze zbóż, gofry, guma do żucia, miód, musy owocowe.
(111) 300020
(220) 2013 12 23
(151) 2017 06 14
(441) 2014 04 14
(732) DRAGOŃSKI DANIEL INKSPOT, Olsztyn, PL.
(540) inkSpot
(540)

(210) 423154

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 26.13.01, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, taśmy nasączone
tuszem do drukarek komputerowych, 17 folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, napełnianie pojemników z tonerem.
(111) 300021
(220) 2011 12 19
(210) 394284
(151) 2017 06 05
(441) 2012 03 26
(732) FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) restauracja POLKA
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(540)

(732) LOGISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LS-line
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 05.05.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania, zupy, w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, skorupiaki, raki,
homary, ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, drób, dziczyzna, ryby, podroby, przetwory z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, tłuszcze jadalne, ekstrakty mięsne, konfitury, marmolada, napoje mleczne
lub z przewagą mleka, pikle, sałatki owocowe i warzywne, śledzie, koncentraty obiadowe, pasztety, ser, przekąski na bazie owoców, 30 naleśniki, kanapki, paszteciki, sushi, sosy mięsne, sosy do sałat, potrawy
na bazie mąki, makarony, kluski, spaghetti, ryż, napoje na bazie herbaty, kawy, napoje kawowe, 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowane
i mineralne, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, napoje, w tym izotoniczne, soki owocowe, soki pomidorowe jako napoje, piwo, 33 napoje alkoholowe, alkohol ryżowy, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin,
gorzkie nalewki, koktajle, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające
owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni tradycyjnych oraz internetowych w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych, używek,
mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, podrobów oraz przetworów z mięsa,
ryb, drobiu, dziczyzny, podrobów, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, usługi w zakresie outsourcingu, rekrutacji personelu,
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej,
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41 nauczanie i kształcenie praktyczne, doradztwo zawodowe, 43 usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej
obsługi, stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach
typu fast-food, restauracjach samoobsługowych, barach sałatkowych
i innych punktach gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (katering), wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy.
(111) 300022
(220) 2013 12 23
(151) 2017 06 14
(441) 2014 04 14
(732) BIOFAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.
(540) BIOPAR LIQUID
(510), (511) 3 produkty toaletowe i kosmetyczne.

(210) 423184

(111) 300023
(220) 2014 01 16
(210) 423714
(151) 2017 06 09
(441) 2014 04 28
(732) HORYZONT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HORYZONT PARTNER
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie znaków towarowych.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy gazowe, palniki gazowe, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, lampy elektryczne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe, latarki,
latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe elektryczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, oświetlenie sufitowe, palniki gazowe, światła rowerowe, zapalarki do gazu, zapalniczki
do gazu, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 34 papierosy
elektroniczne, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla
palaczy tytoniu..
(111) 300026
(220) 2014 06 03
(210) 429584
(151) 2017 06 14
(441) 2014 09 15
(732) ANDRUKIEWICZ ELŻBIETA, ANDRUKIEWICZ JERZY PROMA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) OTAGO
(540)

(531) 26.01.01, 26.05.03, 26.05.09, 27.05.01
(510), (511) 9 systemy służące do inwentaryzacji, lokalizacji, śledzenia zmian położenia obiektów, wykorzystujące technologie RFID,
systemy monitorowanie parametrów obiektów z wykorzystaniem
technologii RFID, urządzenia przetwarzające dane z wykorzystaniem
technologii RFID, znaczniki RFID, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, 16 materiały drukowane,
materiały piśmienne, 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(prospektów, broszur, plików audio i video), 42 usługi badawcze
w zakresie wykorzystania technologii RFID, projektowanie sieci sensorowych, integrowanie sieci sensorowych oraz systemów komputerowych i baz danych istniejących i tworzenie autorskich rozwiązań
w tym zakresie, usługi doradcze w zakresie wdrażania rozwiązań
z wykorzystaniem technologii RFID, 45 usługi bezpieczeństwa dla
ochrony mienia i osób z wykorzystaniem technologii RFID, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony marki.
(111) 300027
(220) 2014 09 29
(210) 433900
(151) 2017 06 01
(441) 2015 01 19
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRIPBLOCKER EXPRESS
(540)

(111) 300024
(220) 2014 01 17
(210) 423724
(151) 2017 06 02
(441) 2014 04 28
(732) ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH ZMC ZAMAC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FIBER PLAST
(510), (511) 17 materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła.
(111) 300025
(151) 2017 06 02

89

(220) 2014 04 14
(441) 2014 08 04

(210) 427501

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, żółty
(531) 02.01.01, 23.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
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(111) 300028
(220) 2014 09 22
(210) 433683
(151) 2017 06 12
(441) 2015 01 05
(732) JAN JOŃCA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HURTOWNIA
SZCZEPAN, Pruszcz Gdański, PL.
(540) Przedsiębiorstwo Handlowe Hurtownia Szczepan
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, handel detaliczny
artykułów gospodarstwa domowego, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, reklama
radiowa, reklama, reklama telewizyjna, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, fakturowanie, komputerowe zarządzanie plikami, fotokopiowanie, uaktualnianie materiału reklamowego, reklama zewnętrzna.
(111) 300029
(220) 2014 10 10
(210) 434362
(151) 2017 06 06
(441) 2015 01 19
(732) OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ariadna ogólnopolski panel badawczy
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku.
(111) 300030
(220) 2014 10 23
(210) 434822
(151) 2017 06 01
(441) 2015 02 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) FruitSmart
(510), (511) 1 regulator wzrostu.
(111) 300031
(220) 2014 10 23
(210) 434823
(151) 2017 06 01
(441) 2015 02 02
(732) ŁOŚ KATARZYNA, ŁOŚ TOMASZ DECO HOME & ART SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) DECO HOME & ART
(540)

(531) 03.07.17, 13.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu z meblami, artykułamioświetleniowymi, artykułami wyposażenia i wystroju wnętrz, 42 usługi
w zakresie projektowania wyposażenia i dekoracji wnętrz, usługi aranżacji i wizualizacji wnętrz, doradztwo w zakresie wyposażenia, wystroju i aranżacji wnętrz, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.
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(111) 300032
(220) 2014 10 23
(210) 434825
(151) 2017 06 01
(441) 2015 02 02
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) DON LUCCI
(510), (511) 30 pizze, pizze mrożone, zapiekanki, podpłomyki, gotowe dania na bazie mąki lub wyrobów z mąki mrożone i/lub świeże,
makarony, gotowe sosy fix, dania gotowe w proszku, przyprawy.
(111) 300033
(220) 2014 10 23
(210) 434826
(151) 2017 06 01
(441) 2015 02 02
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) BĄBELLINI
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 300034
(220) 2014 10 23
(151) 2017 06 01
(441) 2015 02 02
(732) OZGA MARIA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) bon-żur
(540)

(210) 434831

Kolor znaku: czerwony, grafitowy, żółty, zielony
(531) 01.15.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje do konsumpcji, restauracje, kafeterie, bary szybkiej obsługi,
kawiarnie, obsługa.
(111) 300035
(220) 2014 10 23
(151) 2017 05 30
(441) 2015 02 02
(732) JOŃSKI GRZEGORZ, Siedlce, PL.
(540) INVENTOR
(540)

(210) 434833

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 26.03.04, 26.04.03, 26.04.11, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym, 37 regeneracja i legalizacja liczników energii elektrycznej.
(111) 300036
(220) 2014 10 23
(210) 434838
(151) 2017 05 30
(441) 2015 02 02
(732) PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA
BOŻEGO P.W. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
Kraków, PL.
(540) fratin
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 herbaty lecznicze, herbaty lecznicze z ziół, kremy ziołowe do celów leczniczych, leki, kremy ziołowe do celów leczniczych,
mieszanki ziół, maści ziołowe do celów leczniczych, napary i nalewki
ziołowe do celów leczniczych, oleje i napoje lecznicze, proszki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty zielarskie do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, syropy lecznicze, substancje odżywcze do celów leczniczych, wywary do celów
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farmaceutycznych, zioła lecznicze, 29 dietetyczne środki spożywcze,
produkty spożywcze uzupełniające dietę, żywność dietetyczna-inne
niż do celów leczniczych i/lub zdrowotnych, produkty spożywcze
zawierające witaminy i/lub minerały i/lub substancje roślinne-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub
zdrowotny, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego-na bazie produktów zawartych w tej klasie.

(111) 300037
(220) 2014 10 23
(151) 2017 08 24
(441) 2015 02 02
(732) MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) PROFI line automotive
(540)

(210) 434840

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.22, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody osobowe, części i akcesoria do nich,
silniki do pojazdów lądowych, części do zespołów napędowych,
jezdnych i poszycia pojazdów, akcesoria samochodowe stanowiące
dodatkowe wyposażenie pojazdów, przyczepy do pojazdów, wózki,
rowery, 35 usługi w zakresie sprzedaży pojazdów lądowych, części
zamiennych i akcesoriów do naprawy i obsługi pojazdów w wyspecjalizowanym sklepie i/tub hurtowni lub przez internet oraz poprzez
katalog sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystując
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, usługi promocyjne
i marketingowe, usługi w zakresie sprzedaży elektroniki samochodowej, sprzętu audio, instalacji telefonicznych i sprzętu czyszczącego, urządzeń i instalacji do oświetlania, ogrzewania, klimatyzacji
i wentylacji, dywaników samochodowych, pokryć podłogowych,
mat drzwiowych, klejów, preparatów do odmrażania, preparatów
zapobiegających zamarzaniu, farb, lakierów, preparatów antykorozyjnych, olejów, tłuszczów, smarów oraz kompozycji pyłochłonnych
i absorpcyjnych zarówno w sprzedaży konwencjonalnej jak i przez
internet, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, pośrednictwo
i doradztwo handlowe w handlu pojazdami, informacja handlowa
dotycząca pojazdów lądowych, usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, prowadzenie przedstawicielstw podmiotów zagranicznych w kraju oraz reklamy ich wyrobów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
prowadzenie komputerowych baz danych wspomagających sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamowania i rozpowszechniania
materiałów reklamowych, 37 obsługa i naprawy pojazdów, montaż
i instalacja programów, urządzeń i sieci umożliwiających obsługę
pojazdów oraz usługi serwisowe systemów i urządzeń branży motoryzacyjnej, 39 magazynowanie pojazdów, części zamiennych oraz
akcesoriów do pojazdów lądowych, holowanie, usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi w zakresie magazynowania, pakowania i dostarczania towarów, dystrybucji przesyłek, spedycja, usługi kurierskie,
wynajmowanie magazynów, usługi logistyczne w zakresie informacji
o składowaniu i transporcie non stop.
(111) 300038
(220) 2014 10 23
(210) 434842
(151) 2017 05 30
(441) 2015 02 02
(732) IT NEXT GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) autokopia.pl
(540)

Kolor znaku: różowy, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, instalacje
oprogramowania komputerowego.

(111) 300039
(220) 2014 12 05
(210) 436504
(151) 2017 06 12
(441) 2015 03 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Formuła Infuzyjna
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 300040
(220) 2014 10 30
(151) 2017 06 22
(441) 2015 02 16
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) Rolimpex
(540)

(210) 435108

Kolor znaku: zielony, biały, jasnozielony, czarny
(531) 01.17.01, 01.17.11, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona w tym nasiona rolnicze i ich mieszanki,
naturalne rośliny i kwiaty, trawniki w rolce, karma dla zwierząt, pasze,
słód, kora, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 300041
(220) 2014 12 09
(210) 436632
(151) 2017 05 29
(441) 2015 03 30
(732) BROWAR ZAMKOWY CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) 1846
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 24.01.05, 24.01.07, 24.01.10, 24.01.11, 24.01.17, 24.09.01,
24.09.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej piwa, napojów piwnych, napojów alkoholowych, prezentacja towarów na imprezach branżowych, targach w celach handlowych i reklamowych, import oraz export piwa, napojów
piwnych, napojów alkoholowych, 39 usługi w zakresie rozlewania
i pakowania piwa, napojów piwnych, składowanie i dostarczanie
piwa, napojów piwnych, napojów alkoholowych.
(111) 300042
(220) 2014 12 19
(210) 437048
(151) 2017 06 12
(441) 2015 03 30
(732) FUNDACJA JESTEŚMY ZMIANĄ, Zielonki, PL.
(540) Nawigatorzy Jutra
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów, w tym również kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie organizowania
imprez, wystaw, pokazów i konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia kon-
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ferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism i tekstów innych niż teksty
reklamowe na nośnikach papierowychi w wersji on-line, usługi w zakresie nagrywania filmów instruktażowych i szkoleniowych, usługi
w zakresie wypożyczania książek, czasopism i kaset wideo z nagranymi filmami instruktażowymi i szkoleniowymi, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych.

(111) 300043
(220) 2014 12 19
(210) 437049
(151) 2017 06 12
(441) 2015 03 30
(732) FUNDACJA JESTEŚMY ZMIANĄ, Zielonki, PL.
(540) Nawigatorzy Tu i Teraz
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów, w tym również kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie organizowania
imprez, wystaw, pokazów i konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism i tekstów innych niż teksty
reklamowe na nośnikach papierowychi w wersji on-line, usługi w zakresie nagrywania filmów instruktażowych i szkoleniowych, usługi
w zakresie wypożyczania książek, czasopism i kaset wideo z nagranymi filmami instruktażowymi i szkoleniowymi, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych.
(111) 300044
(220) 2015 03 03
(151) 2017 06 05
(441) 2015 06 22
(732) KOTAS ROBERT, Konopiska, PL.
(540) moe made of emotion
(540)

(210) 439681

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska.
(111) 300045
(220) 2014 12 23
(210) 437240
(151) 2017 05 29
(441) 2015 04 13
(732) EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BamBam
(540)

Kolor znaku: różowy, żółty, pomarańczowy, zielony, fioletowy,
niebieski, czerwony, ciemnoróżowy, biały, szary
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, książeczki, 28 zabawki, zabawki w formie pojazdów, huśtawki dla dzieci, klocki, grzechotki, karuzelki, maskotki,
misie pluszowe, przytulanki.
(111) 300046
(220) 2014 12 30
(210) 437314
(151) 2017 06 02
(441) 2015 04 13
(732) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew, PL.
(540) FAMA
(510), (511) 6 metalowe palety transportowe, metalowe pomosty pływające do cumowania, haki metalowe, zawiesia metalowe
do przenoszenia ładunków, 12 żurawiki do łodzi, żurawie i dźwigi
samojezdne, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, urządzenia
transportowe inne niż taśmowe, wciągarki cumownicze, 20 trapy ruchome dla pasażerów.
(111) 300047
(151) 2017 08 25

(220) 2015 01 19
(441) 2015 05 11

(210) 437793
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(732) DĄBROWSKI TOMASZ E-SKLADNICA, Ełk, PL.
(540) CZESCIROLNICZE PL
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, czarny, biały
(531) 18.01.07, 18.01.08, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 silniki do maszyn, maszyny rolnicze, części maszyn,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe i leśne sterowane mechanicznie z napędem innym niż ręczny, ręczne narzędzia
rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe i leśne z napędem elektrycznym
i spalinowym, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych
w zakresie maszyn rolniczych, środków do produkcji rolnej, artykułów rolnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach, na straganach, targowiskach, poprzez agentów
i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży maszyn,
części maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i przemysłowych, statków i samolotów, środków ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa,
pasz dla zwierząt, zboża, nasion, płodów rolnych, materiału siewnego zbóż i kukurydzy, kwiatów, roślin, owoców, warzyw, surowców dla
przemysłu włókienniczego i półproduktów, folii i sznurka rolniczego, żywych zwierząt, wyrobów chemicznych, wyrobów skórzanych,
odzieży, obuwia, drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, usługi badania rynku, organizacja i prowadzenie skupu zbóż i rzepaku,
39 przewóz towarów transportem samochodowym, dostarczanie
towarów jako zaopatrzenie, magazynowanie towarów, przewożenie
ładunków, pośrednictwo w transporcie, wynajem: sprzętu, maszyn
i urządzeń rolniczych i leśnych.
(111) 300048
(220) 2015 02 10
(210) 438797
(151) 2017 06 14
(441) 2015 05 25
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Carolina Medical Center
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, nagrania filmów i programów telewizyjnych, nagrania
dźwięku i muzyki, nagrania fonograficzne, nagrania wideo dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne
na wszelkich nośnikach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury,
35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie,
w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem i wynajmowaniem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 39 usługi transportu, transport sanitarny
i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące
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zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów
w celach edukacyjnych i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone również drogą on-line i przez Internet,
42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie
ochrony zdrowia, badania laboratoryjne, genetyczne, medyczne
badania naukowe, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów
opieki dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, 44 szpitale, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie ochrony
zdrowia, usługi stomatologiczne, medyczne badania osób, opieka
pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi w zakresie prowadzenia
domów spokojnej starości, usługi domów opieki, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi w zakresie badań przesiewowych,
medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradztwa,
informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 300049
(220) 2015 02 03
(210) 438815
(151) 2017 01 26
(441) 2015 05 25
(732) KOLANOWSKI GERARD, Lipiny Stare, PL.
(540) PARK SHOP
(510), (511) 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich
umożliwiających swobodne oglądanie i nabywanie artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków, biżuterii-w hurtowniach, sklepach
detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, zarządzanie oraz
administrowanie sklepami, hurtowniami, centrami handlowo-rozrywkowymi i punktami usługowymi, prowadzenie marketingu, organizowanie promocji sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi w zakresie tworzenia sieci handlowych oraz gastronomicznych, usługi związane z reprezentowaniem interesów osób trzecich,
usługi związane z promocją sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe,
pokazy towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, usługi agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługowe tworzenie oraz udostępnianie baz danych, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługowe prowadzenie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i przy użyciu środków elektronicznych, usługi w zakresie
dekoracji wystaw sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych
i rozrywkowych w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 usługi związane
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
oraz ich obrotem, usługowe wynajmowanie obiektów handlowych,
biurowych i usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych w centrach handlowo-rozrywkowych, administrowanie tymi
centrami oraz pobieranie czynszu, usługowa wycena powierzchni
użytkowej w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, wycena
nieruchomości, leasing nieruchomości, 41 usługi w zakresie sportu,
rekreacji i rozrywki, organizowanie oraz prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness
oraz siłowni, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, usługi
salonów gier, organizowanie pokazów, wystaw oraz innych imprez
edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie przyjęć, zabaw, festynów i pokazów mody, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, produkcja i reprodukcja filmów oraz nagrań dźwiękowych
i nagrań video, a także ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia sal kinowych, usługi związane z zarządzaniem, administrowaniem i wynajmem obiektów sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.
(111) 300050
(220) 2015 02 18
(210) 439138
(151) 2017 06 02
(441) 2015 06 08
(732) ZOHRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) HAKUNA MATATA

93

(540)

Kolor znaku: jasnofioletowy, fioletowy, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, żółty, czerwony, jasnoczerwony, czarny,
jasnoróżowy, biały
(531) 25.07.01, 25.07.25, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 plecaki, torby.
(111) 300051
(220) 2015 03 11
(151) 2017 05 31
(441) 2015 06 22
(732) VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) BIZNES 1000
(540)

(210) 440025

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowa prezentacja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów, badania marketingowe, pośrednictwo w oferowaniu
w mediach produktów przeznaczonych do handlu detalicznego
i hurtowego takich jak energia, paliwa,gaz, doradztwo w działalności
gospodarczej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi porównywania cen, doradztwo w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo pracy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa w sprzedaży, pośrednictwo w sprzedaży paliw i produktów stacji benzynowych
takich jak oleje silnikowe, płyny stosowane w branży motoryzacyjnej,
pośrednictwo w zakupie towarów dla innych przedsiębiorców w zakresie paliw, energii i telefonii, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, tworzenie i prowadzenie portali internetowych
w zakresie: informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej oraz reklamy, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, pośrednictwo w sprawach finansowych, pośrednictwo
w usługach bankowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach, usługi
związane z informacją bankową, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, poczta elektroniczna,
przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komputerowych, komunikacja przy pomocy terminali komputerowych, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową, rozpowszechnianie
ogłoszeń elektronicznych, pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 41 edukacja, prowadzenie i organizacja szkoleń, organizacja konferencji, zjazdów, sympozjów, konferencji, konkursów, prowadzenie kursów, szkolenia on-line, 42 utrzymywanie i tworzenie
stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 300052
(220) 2015 03 11
(210) 440026
(151) 2017 05 31
(441) 2015 06 22
(732) VIVE BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) BIZNES 1000
(510), (511) 35 reklama osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowa prezentacja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów, badania marketingowe, pośrednictwo w oferowaniu
w mediach produktów przeznaczonych do handlu detalicznego
i hurtowego takich jak energia, paliwa, gaz, doradztwo w działalności
gospodarczej, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi porównywania cen, doradztwo w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo
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w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo pracy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa w sprzedaży, pośrednictwo w sprzedaży paliw i produktów stacji benzynowych
takich jak oleje silnikowe, płyny stosowane w branży motoryzacyjnej,
pośrednictwo w zakupie towarów dla innych przedsiębiorców w zakresie paliw, energii i telefonii, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, tworzenie i prowadzenie portali internetowych
w zakresie: informacji o działalności gospodarczej, informacji handlowej oraz reklamy, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, pośrednictwo w sprawach finansowych, pośrednictwo
w usługach bankowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach, usługi
związane z informacją bankową, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, poczta elektroniczna,
przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komputerowych, komunikacja przy pomocy terminali komputerowych, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową, rozpowszechnianie
ogłoszeń elektronicznych, pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 41 edukacja, prowadzenie i organizacja szkoleń, organizacja konferencji, zjazdów, sympozjów, konferencji, konkursów, prowadzenie kursów, szkolenia on-line, 42 utrzymywanie i tworzenie
stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 300053
(220) 2015 03 13
(210) 440201
(151) 2017 06 12
(441) 2015 06 22
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Spécialité DUDUŚ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, żółty, pomarańczowy, biały,
czerwony, zielony
(531) 04.05.15, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory mięsne, przetwory drobiowe, wędliny,
wędzonki, kiełbasy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i drobiu,
pasztety mięsne, dania gotowe na bazie mięsa i drobiu, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków
towarowych (franchising), usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
mięsa i drobiu oraz przetworów mięsnych i drobiowych, doradztwo
w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji mięsa i drobiu
oraz przetworów mięsnych i drobiowych.
(111) 300054
(220) 2015 03 30
(210) 440803
(151) 2017 06 05
(441) 2015 07 06
(732) CURATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubartów, PL.
(540) CURATE
(510), (511) 16 czasopisma, broszury, fotografie, drukowane materiały, katalogi, kalendarze, magazyny, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, ulotki, 35 zarządzanie aptekami, hurtowniami i innymi punktami sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, informacji
handlowej, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów i broszur, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania
targów w celach handlowych lub reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej, dotyczącej sprzedaży detalicznej i hurtowej
produktów i środków farmaceutycznych, leków, dietetycznych napojów i żywności do celów medycznych, aparatury, instrumentów
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do celów chirurgicznych, medycznych oraz stomatologicznych, artykułów ortopedycznych, materiałów i środków stosowanych w chirurgii, środków myjących i czyszczących, kosmetycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych.

(111) 300055
(220) 2015 03 30
(151) 2017 06 20
(441) 2015 07 20
(732) GRABICKI JACEK, Gniew, PL.
(540) LAFEMME
(540)

(210) 440874

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji i ochrony paznokci, lakiery
do paznokci, zdobnicze lakiery do paznokci, podkłady pod lakiery
do paznokci, utwardzacze lakierów do paznokci, rozcieńczacze lakierów do paznokci, zmywacze do paznokci, preparaty do usuwania
naskórka, produkty do przedłużania i modelowania paznokci, produkty do przedłużania i modelowania paznokci metodą UVA, Fiberglas i Akrylową, kleje do sztucznych paznokci, sztuczne paznokcie,
tipsy, ozdoby do paznokci, preparaty do manicure i pedicure, preparaty do makijażu permanentnego, produkty do makijażu i demakijażu, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki upiększające,
puder do makijażu, ołówki kosmetyczne, kredki do oczu, kosmetyki do brwi, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty do pielęgnacji,
ochrony i malowania ust, szminki, produkty kosmetyczne do kąpieli, mydła dezodorujące, produkty do mycia, pielęgnacji i ochrony
włosów, płyny do pielęgnacji włosów, farby do włosów, dezodoranty do użytku osobistego, olejki toaletowe, kosmetyki, preparaty
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, toniki
kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, produkty do pielęgnacji i ochrony skóry dłoni i stóp,
wosk do depilacji, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych i pokazów
w zakresie manicure, pedicure, przedłużania i modelowania paznokci, makijażu permanentnego, 44 usługi z zakresu manicure, pedicure, przedłużania i modelowania paznokci, makijażu permanentnego,
usługi z zakresu masażu, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów
kosmetycznych, usługi salonów piękności, usługi salonów odnowy
biologicznej.
(111) 300056
(220) 2015 04 01
(210) 440925
(151) 2017 05 29
(441) 2015 07 20
(732) SZYWAŁA TOMASZ MACIEJ APPORT ZOOTECHNIKA,
Kraków, PL.
(540) APPORT ZOOTECHNIKA
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej artykuły zoologiczne takie jak karma dla zwierząt, akcesoria, kosmetyki i zabawki.
(111) 300057
(220) 2015 04 23
(210) 441789
(151) 2017 08 31
(441) 2015 08 03
(732) CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flame Cabel
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 farby ogniochronne, pasty ognioochronne, 2 materiały
antykorozyjne, farby ognioodporne, 17 niemetalowe materiały izolacyjne: opaski ogniochronne, kołnierze ogniochronne, płyty ognioodporne i dźwiękoszczelne, pianki ogniochronne, pasty izolacyjne,
uszczelki ogniochronne, ogniochronne kratki wentylacyjne, łączniki
do ścianek szklanych, uszczelnia dylatacji.
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(111) 300058
(220) 2015 04 25
(151) 2017 08 31
(441) 2015 08 03
(732) PODAJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) pasaes.TO
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 441790

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 41 usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, edukacja poprzez Internet, publikowanie fotografii
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe.
(111) 300059
(220) 2015 04 29
(210) 441953
(151) 2017 08 25
(441) 2015 08 17
(732) SZCZYPA MARCIN PETER GREEN, Otwock, PL.
(540) RTAX
(510), (511) 35 księgowość, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 42 wypożyczanie
serwerów [hosting], projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania w zakresie programów komputerowych
[usługi prawne], licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne].
(111) 300060
(220) 2015 05 11
(210) 442322
(151) 2017 06 22
(441) 2015 08 31
(732) GRAFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRAFFIT THE ART OF BUSINESS
(540)

(531) 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i usługowych), 37 usługi ogólnobudowlane związane z budową budynków mieszkalnych i biurowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany,
wykonawstwo instalacji: centralne ogrzewanie, wentylacja, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, usługi pomocnicze takie jak nadzór
techniczny.
(111) 300061
(220) 2015 05 11
(210) 442323
(151) 2017 06 22
(441) 2015 08 31
(732) GRAFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRAFFIT
(540)

(531) 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i usługowych), 37 usługi ogólnobudowlane związane z budową budynków mieszkalnych i biurowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany,
wykonawstwo instalacji: centralne ogrzewanie, wentylacja, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, usługi pomocnicze takie jak nadzór
techniczny.

(111) 300062
(220) 2015 05 11
(210) 442325
(151) 2017 06 22
(441) 2015 08 31
(732) GRAFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRAFFIT
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i usługowych), 37 usługi ogólnobudowlane związane z budową budynków mieszkalnych i biurowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany,
wykonawstwo instalacji: centralne ogrzewanie, wentylacja, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, usługi pomocnicze takie jak nadzór
techniczny.
(111) 300063
(220) 2015 05 11
(210) 442327
(151) 2017 06 22
(441) 2015 08 31
(732) GRAFFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRAFFIT THE ART OF BUSINESS
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych i usługowych), 37 usługi ogólnobudowlane związane z budową budynków mieszkalnych i biurowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany,
wykonawstwo instalacji: centralne ogrzewanie, wentylacja, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, usługi pomocnicze takie jak nadzór
techniczny.
(111) 300064
(220) 2015 05 12
(210) 442407
(151) 2017 05 22
(441) 2015 08 31
(732) FLOPSAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FLOPSAR
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, oprogramowanie komputerowe nagrane, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania
danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
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nej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, gry telewizyjne i komputerowe,
programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 35 agencje reklamowe, agencje informacyjne, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca w mediach na cele reklamowe, badania
rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, public relations, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych i internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi udostępniania
reklam i informacji sponsorowanych na stronach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie
i systematyzacja komputerowych baz danych, analiza rynków zbytu
i wyszukiwanie potencjalnych klientów, usługi sprzedaży,reklamy
i promocji: komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania,
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 37 naprawa i konserwacja: sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych oraz sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery, 38 zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi udostępniania
osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego, usługi portalu internetowego, dostęp do treści stron internetowych i portali,
usługi telekomunikacyjne także poprzez portal internetowy, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, finansów,
zdrowia, rozr3^vki, sportu, usługi poczty elektronicznej, obsługa
internetowych forów dyskusyjnych, opracowywanie serwisów informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji bieżących, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i Internetu, usługi dla serwisów społecznościowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych i baz danych,
usługi portalu internetowego, usługi internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, udostępnianie baz online via
portal, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, usługi
dostarczania informacji on-line w zakresie wiadomości i rozrywki
przez Internet, usługi dostarczania komputerowej bazy danych zawierającej tematy związane z wiadomościami bieżącymi, rozrywką,
sportem, usługi w zakresie dzienników internetowych, mianowicie,
blogów zawierających informacje i opinie, usługi rozrywkowe w zakresie konkursów, zawodów i gier, przygotowanie i programowanie
serwisów informacyjnych, usługi wydawnicze, e-publikacje: czasopism, gazet, informatorów, poradników, newsletterów, 42 hosting
serwerów, hosting stron internetowych, hosting podkastów, Hosting
treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych [w tym dla osób trzecich], zakładanie i utrzymywanie kont internetowych, usługi graficzne, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi IT w tym
usługi pomocy zdalnej, usługi w zakresie badań technicznych oraz
ekspertyz inżynieryjnych w obszarze informatyki i elektroniki, badania z zakresu fizyki, testowanie materiałów, laboratoria medyczne,
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, wyszukiwarki internetowe, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie usług IT, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa informatycznego.

(111) 300065
(151) 2017 05 29

(220) 2015 06 09
(441) 2015 09 28

(210) 443406
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(732) ŁOJEWSKI PAWEŁ WHITE CAT, Warszawa, PL.
(540) C R WHITE CAT STUDIO
(540)

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.05, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty jako grafika, albumy, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe,
broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, czasopisma jako periodyki, czcionki jako cyfry i litery, formularze jako blankiety i druki, gazety, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karton,
katalogi, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub z papieru, książki, linijki rysownicze kreślarskie, mapy, maszynki do ostrzenia ołówków elektryczne lub nie, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe jako bibuła,
materiały piśmienne, modele architektoniczne, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, obrusy papierowe, obwoluty papierowe
na luźne dokumenty, okładki, obwoluty-papiernictwo, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury
lub papieru, oprawy do ołówków, papeteria jako artykuły biurowe,
papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania,
papier filtracyjny jako bibuła, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pastele jako kredki, perforatory biurowe, pędzle, pióra jako
artykuły biurowe, piórniki, podstawki do długopisów i ołówków, prospekty, przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania-zestawy, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, pudła na kapelusze z tektury, reprodukcje graficzne,
rury tekturowe, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty na dokumenty, śliniaki papierowe, teczki,
skoroszyty jako artykuły biurowe, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wydruki graficzne, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania
odzieży, wyroby z kartonu, wzory do haftowania, zeszyty, 35 agencje
importowo-eksportowe, agencje reklamowe, audyt, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wynajem dystrybutorów automatycznych, badania marketingowe, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, agencje eksport-import, fakturowanie, fotokopiowanie, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, impresariat
w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelek i modeli
w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, public relations, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi stenografia, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku firmy,
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wystawy handlowe, dekorowanie wystaw sklepowych, 42 usługi artystów grafików,
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projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi
projektantów mody, projektowanie opakowań, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
opakowań, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, usługi projektantów mody, usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka] .

(540)

(111) 300066
(220) 2015 06 09
(210) 443423
(151) 2017 08 25
(441) 2015 09 28
(732) WASIK ROMAN P.H.U. AUTODROM 4X4, Książ Wielkopolski, PL.
(540) AUTODROM 4X4 SAMOCHODOWE CENTRUM SZKOLENIOWOTRENINGOWE
(540)

Kolor znaku: różowy, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy,
granatowy
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 terapeutyczne usługi.

Kolor znaku: biały, zielony, szary, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.11, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy terenowe, samochody terenowe, samochody
sportowo-użytkowe SUV, 35 organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, 39 rezerwacja wypożyczanych samochodów, organizowanie wynajmu samochodów, 41 organizowanie imprez rekreacyjnych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
organizacja imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, wynajem
sprzętu do użytku na imprezach sportowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka),
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody
sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, szkolenia
kierowców samochodów, organizowanie wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem,
szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, zaawansowane
szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
warsztaty do celów rekreacyjnych, usługi w zakresie nauki jazdy
dotyczące wszelkich pojazdów, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie rozrywki, pokazy edukacyjne, pokazy do celów
szkoleniowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi
szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu,
usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem
na cztery koła, warsztaty w celach szkoleniowych, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
(111) 300067
(220) 2015 06 11
(210) 443484
(151) 2017 05 30
(441) 2015 09 28
(732) POLSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW, Warszawa, PL.
(540) POLSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW

(111) 300068
(220) 2015 06 11
(151) 2017 05 29
(441) 2015 09 28
(732) IPTEAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) TYLKO DYWAN !
(540)

(210) 443496

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 27 dywany, wykładziny, kobierce, linoleum, dywaniki
łazienkowe, maty, maty antypoślizgowe, wykładziny podłogowe,
wykładziny podłogowe winylowe, 35 usługi polegające na wyselekcjonowaniu z myślą o osobach trzecich produktów takich jak: dywany, wykładziny, kobierce, linoleum, dywaniki łazienkowe, maty, maty
antypoślizgowe, wykładziny podłogowe, wykładziny podłogowe winylowe, tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, świadczone przez sklepy detaliczne,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środkami
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe
lub telesklepy.
(111) 300069
(220) 2015 06 19
(151) 2017 06 22
(441) 2015 09 28
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) Rolimpex
(540)

(210) 443834

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, zielony
(531) 02.01.13, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 05.03.11, 05.03.13,
01.17.25, 09.01.25, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne (nieprzetworzone), ogrodnicze, leśne, nasiona do siewu i ich nasiona traw i ich mieszanki, trawniki/darń, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 300070
(220) 2015 07 03
(210) 444379
(151) 2017 06 01
(441) 2015 10 12
(732) DEVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oława, PL.
(540) efekt WOW!
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, usługi sprzedaży usług reklamowych, badania rynku, prezentowanie produktów w mediach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych,
sponsorowanych, reklamy telewizyjne/prasowe/radiowe/ korespondencyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pokazy do celów
promocyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, fotoreportaże,
filmowanie, pisanie i publikowanie tekstów nie reklamowych, produkcja programów radiowych i TV, widowiska rozrywkowe, organizowanie konkursów, pokazy w celach rozrywkowych, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności,
usługi wizażu, usługi z zakresu urody dla ludzi.
(111) 300071
(220) 2015 07 14
(210) 444771
(151) 2017 05 29
(441) 2015 10 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) GÓRSKI
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 07.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy samochodowe do celów budowlanych,
35 agencje importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej: drewna, materiałów
budowlanych, urządzeń i elementów instalacji grzewczej, sanitarnej
i wodnej, wyrobów metalowych, wyrobów ceramicznych, galanterii budowlanej, chemii budowlanej, szkła, okien, drzwi, podłóg,
parkietów i paneli podłogowych, kompleksowego wyposażenia łazienek, bram garażowych i ogrodzeniowych, elementów instalacji
elektrycznej, sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie,
dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem
oraz majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, nadzór
budowlany, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego.
(111) 300072
(220) 2015 10 13
(210) 448029
(151) 2017 06 24
(441) 2016 01 18
(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Hong Kong, CN.
(540) TECNO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 telefony mobilne, baterie elektryczne, ładowarki
do baterii elektrycznych, szafy głośnikowe, zestawy telefoniczne
głośnomówiące, połączenia do linii telefonicznych, urządzenia pa-
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mięci komputerowych, słuchawki, ekrany video, kamery fotograficzne, wskaźniki ilości, induktory elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, panele
sygnalizacyjne świetlne lub mechaniczne, płytki półprzewodnikowe
do układów scalonych.

(111) 300073
(220) 2015 08 27
(210) 446399
(151) 2017 06 23
(441) 2015 12 21
(732) NUTRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) nutrico
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.13.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 44 fizjoterapia, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, opieka medyczna, opieka zdrowotna,
ośrodki zdrowia, szpitale, porady w zakresie farmakologii, pomoc
medyczna, usługi klinik medycznych, chirurgia plastyczna.
(111) 300074
(220) 2015 09 08
(151) 2016 05 09
(441) 2015 12 07
(732) PROKONSUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) webinaria dla biznesu
(540)

(210) 446711

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing, media prezentowanie produktów dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, sondaże opinii, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, kolportaż próbek, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rynkowe badania, publikowanie tekstów sponsorowanych,
41 organizowanie i obsługa konferencji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy., edukacja jako nauczanie]., informacje o edukacji, nauczanie
korespondencyjne., organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów., organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie scenariuszy, pisanie
tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją .
(111) 300075
(220) 2015 09 10
(151) 2017 05 29
(441) 2015 12 21
(732) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, PL. ;
(540) NOXI move
(540)

(210) 446797

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 meble wykonane specjalnie do celów medycznych,
meble przystosowane do leczenia medycznego, urządzenia i przy-
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rządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do masażu, leżanki
do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, stoły medyczne służące
do badań lub leczenia, stoły na przyrządy medyczne, stoły operacyjne,
11 urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji, komory służące do odkażania, naczynia ciśnieniowe do sterylizacji, natryski służące do odkażania, przenośna aparatura służąca do odkażania, przenośne sterylizatory parowe, sterylizatory do celów medycznych, sterylizatory do użytku
laboratoryjnego, sterylizatory ultrafioletowe, sterylizatory parowe,
20 meble metalowe, meble z tworzyw sztucznych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji i szkoleń w zakresie obsługi urządzeń
i przyrządów do fizjoterapii i rehabilitacji, w zakresie montażu i obsługi
urządzeń i przyrządów do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu i narzędzi
medycznych, w zakresie mebli do celów medycznych.		
(551) wspólne prawo ochronne

(510), (511) 1 preparaty chemiczne do celów przemysłowych, środki
do konserwacji maszyn i urządzeń, środki antybakteryjne do metali i tworzyw sztucznych, nano i mikrosrebro jako wypełniacze lub
powłoki tworzyw i metali, 2 antykorozyjne i antybakteryjne środki
powierzchniowo czynne i jako składniki materiałów, preparaty zabezpieczające do metali i tworzy w sztucznych, 6 wyroby z metalu
pokryte warstwą materiału anty bakteryjnego, wyroby z metalu
zawierające mikrocząstki materiału antybakteryjnego, 12 fotele
z tworzyw sztucznych do użytku publicznego, zwłaszcza instalowane w pojazdach, zawierające mikrocząstki materiału antybakteryjnego, 17 wyroby z tworzyw sztucznych pokryte warstwą materiału antybakteryjnego, wyroby z tworzyw sztucznych zawierające
mikrocząstki materiału antybakteryjnego, 37 pokrywanie wyrobów
z metalu i tworzyw sztucznych warstwą antybakteryjną, renowacja
powłok antybakteryjnych.

(111) 300076
(220) 2015 09 14
(210) 446910
(151) 2017 06 02
(441) 2015 12 21
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRIPBLOCKER EXPRESS
(540)

(111) 300079
(220) 2015 09 18
(210) 447126
(151) 2017 05 31
(441) 2015 12 21
(732) TOŁWIŃSKI ROBERT ŚLUBNA SCENA, Siemiatycze, PL.
(540) Ślubna Scena
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czerwony, biały, żółty
(531) 19.13.01, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 300077
(220) 2015 09 16
(210) 447022
(151) 2017 06 24
(441) 2015 12 21
(732) KOZŁOWSKI ANDRZEJ GALERIA-RESTAURACJA-SZKOŁA,
Kazimierz Dolny, PL.
(540) Bajgiel Jeremiego
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 08.01.07, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 produkty cukiernicze, słodycze, produkty piekarnicze, 43 usługi związane z prowadzeniem: domów turystycznych, hoteli, moteli, pensjonatów, kawiarni, kafeterii, stołówek, snack-barów,
restauracji, eksploatacji terenów kempingowych, organizowaniem
obozów młodzieżowych (zakwaterowanie), wynajmowaniem mieszkań na pobyt czasowy.
(111) 300078
(220) 2015 09 16
(151) 2017 06 14
(441) 2015 12 21
(732) SZYMAŃSKI SEBASTIAN, Napachanie, PL.
(540) ANTIMICROBIAL +
(540)

(531) 01.01.01, 24.01.03, 26.01.01, 24.17.05, 27.05.01

Kolor znaku: ciemnozłoty, jasnozłoty, czarny, biały
(531) 02.09.01, 02.07.02, 02.07.16, 02.07.25, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
w tym Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w tym reklam różnych produktów
związanych ze ślubem, weselem i uroczystości z tym związanych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja adresowe oraz
oferta handlowa dostępna przez Internet przygotowana dla osób
trzecich dotycząca towarów i usług związanych ze ślubem i weselem, zgromadzenie na rzecz osób trzecich tak aby umożliwić konsumentom oglądanie i dokonanie zakupu, także za pomocą katalogów
i środków komunikacji elektronicznej różnych produktów związanych z ceremonią ślubną i weselem, a także informacje i oferta handlowa dotycząca formalności związanych z organizacją ceremonii
ślubnej oraz wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
i organizacją ślubu, przyjęć weselnych i wesel, pomoc w sprzedaży
towarów i usług ogłoszeniodawców.
(111) 300080
(220) 2015 09 18
(210) 447154
(151) 2017 05 31
(441) 2015 12 21
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) Sleeping effect technology
(540)

(210) 447046
(531) 27.05.01, 01.01.04, 01.07.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki
przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające,
kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała,
środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielę-
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gnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych
i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki, kosmeceutyki, nutrikosmetyki,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 300081
(220) 2015 11 10
(210) 449042
(151) 2017 06 14
(441) 2016 02 15
(732) DOZAMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Odolanów, PL.
(540) DOZAmech
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dmuchawy ssąco-tłoczące dla ziarna, mieszalniki pasz
sypkich z podajnikiem pionowym, mieszalniki pasz sypkich z podajnikiem poziomym, przenośniki ślimakowe dla ziarna, suszarnie
przewoźne dla ziarna, wybieraki kiszonek, zestawy rozdrabniająco-mieszające, wanny rozładowczo-załadowcze do zboża, sortowniki,
rozdrabniacze, rozsiewacze wapna (nawozy), 9 dozowniki typu szalowego, dozowniki elektroniczne, dozowniki dynamometryczne.
(111) 300082
(220) 2015 11 20
(210) 449480
(151) 2017 06 07
(441) 2016 02 29
(732) CZURCZAK KRZYSZTOF BIG5, Częstochowa, PL.
(540) SIGNAFLEX WIRELESS TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej,
Internetu, wtyki, gniazdka antenowe, przewody antenowe, telefony bezprzewodowe i przenośne, słuchawki do telefonów, ładowarki
do telefonów.
(111) 300083
(220) 2015 12 01
(151) 2017 06 01
(441) 2016 02 29
(732) STOWARZYSZENIE MANKO, Kraków, PL.
(540) Głos SENIORA
(540)

(210) 449916

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, kalendarze,
książki, materiały drukowane, prospekty, plakaty, publikacje, ulotki,
druki, gazety, broszury, czasopisma i periodyki, drukowane materiały
promocyjne i reklamowe, materiały promocyjne i reklamowe wykonane z papieru i z tektury, materiały piśmienne i formularze drukowane, karty kredytowe z kartonu nie będące nośnikami danych,
karty z tektury lub z kartonu nie będące nośnikami danych i stosowane w związku z projektami promocyjnymi, materiały instruktażowe
i szkoleniowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu, w tym sklepu internetowego, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i/lub usługi dla osób trzecich, prezentowanie przedmiotów własności intelektualnej w mediach, w tym przez Internet,
usługi reklamowe, usługi promocyjne, reklama on-line, rozsyłanie
materiałów reklamowych drogą pocztową, uaktualnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
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wystaw i/lub targów dla celów handlowych i/lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie komercyjne
w zakresie licencjonowania towarów i/lub usług dla osób trzecich,
gromadzenie informacji i/lub badania odnoszące się do działalności
gospodarczej, kompilacja i/lub systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych
bazach danych dla osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami,
obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i/lub usług oraz
w zaopatrywaniu w towary i/lub usługi na rzecz osób trzecich, obsługa aukcji, organizowanie i/lub prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i/lub Internetu, usługi w zakresie promocji poprzez udostępnianie osobom trzecim dóbr
prawnie chronionych w celu posługiwania się nimi w działalności gospodarczej, kompilacja on-line komputerowych baz danych i/lub baz
komputerowych przeszukiwanych on-line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, organizacja, nadzór i obsługa planów sprzedaży oraz akcji promocyjnych w formie programów lojalnościowych
dla seniorów, usługi w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych realizowanych z wykorzystaniem kart kredytowych,
informacja handlowa, reklamowa działalność informacyjna, także
on-fine w sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów 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, czasu
i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji reklamowej,
sprzedaż filmów i nagrań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno-szkoleniowym, fotokopiowanie, materiały reklamowe, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sponsorowane teksty, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
kompilacja i przekazywanie informacji pisanych, dystrybucja prospektów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez w celach promocyjnych
i reklamowych, reklama za pośrednictwem poczty, usługi w zakresie
udostępniania on-line usług sprzedaży detalicznej, informacja, doradztwo, konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 prowadzenie loterii, publikowanie książek i czasopism, organizowanie
i prowadzenie imprez dla seniorów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, wystaw o tematyce edukacyjnej i rekreacyjnej dla seniorów, publikowanie tekstów, także on-line i na nośnikach,
informacja o książkach, czasopismach, imprezach dla seniorów i rozrywkowych, o sporcie, rekreacji i edukacji, usługi cyfrowego obrazowania, prowadzenie on-line publikacji elektronicznych, produkcja
oraz wypożyczanie filmów i nagrań video, organizowanie konkursów
edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej, imprezy sportowe, kongresy, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w tym konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie spektakli-usługi impresariów, organizowanie zawodów sportowych dla
seniorów, planowanie przebiegu przyjęcia w zakresie części rozrywkowej, usługi reporterskie, obsługa zjazdów, doradztwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia] usługi dostarczania i/lub
udostępniania rozrywki, w tym przez Internet, w szczególności w postaci: gier, programów, audiobooków (książki mówione), e-booków
(książki w formie elektronicznej), filmów, muzyki, dostarczanie informacji o rozrywce, w tym przez Internet, dostęp do usług rozrywkowych w systemie on-line, publikowanie elektroniczne on-line, usługi
dotyczące edukacji, informacja o edukacji, usługi związane z kulturą
fizyczną, usługi instruktorów gimnastyki, usługi klubowe dla poprawiania kondycji, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi klubowe
w zakresie nauczania, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych.

(111) 300084
(151) 2017 06 09

(220) 2015 12 10
(441) 2016 03 14

(210) 450274
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(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRIPblocker
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, biały,
żółty, czerwony
(531) 02.01.01, 02.01.16, 26.01.06, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 300085
(220) 2015 12 10
(210) 450275
(151) 2017 05 25
(441) 2016 03 14
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Alfalipon 600
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do twarzy do celów medycznych,
maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, mydła
toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów
medycznych, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele)
do celów medycznych, preparaty de depilacji do celów medycznych,
środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do opalania do celów medycznych,
środki samoopalające do celów medycznych, środki do rozjaśniania
skóry do celów medycznych, środki przeciw zmarszczkom do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty antycellulitowe do celów medycznych:
kosmetyki redukujące tkankę tłuszczowa i cellulit do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty biobójcze, preparaty
biologiczne do celów leczniczych, szczepionki, surowice, preparaty
krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne do celów leczniczych,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny
do celów medycznych, żele i oliwki do skóry do celów medycznych,
środki przeciw poceniu do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów żywienia, 10 rozpylacze do aerozoli
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne
spraye do celów medycznych: spraye [aerozole] do celów medycznych: inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, gorsety do celów leczniczych, igły
do celów medycznych: inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne: irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań,
kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, nici chirurgiczne, opaski gipsowe: opaski podtrzymujące: opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe: poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów
leczniczych, strzykawki do celów medycznych: strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała: środki
antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, igły do zszywa-
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nia, materiały do zszywania, silikonowe plastry żelowe do leczenia
blizn, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia
obrażeń.

(111) 300086
(220) 2015 12 17
(210) 450567
(151) 2017 05 31
(441) 2016 04 11
(732) IDEA KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) IDEA KONSULTING
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, audyt, badania w dziedzinie działalności gospodarczej., wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, analizy finansowe, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, ekspertyzy
dla celów fiskalnych.
(111) 300087
(220) 2016 01 05
(210) 451044
(151) 2016 10 19
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Klasse! Super! Toll!
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacja elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowania książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audio-wizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
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w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 300088
(220) 2016 01 05
(210) 451045
(151) 2016 10 19
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PEWNY START
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video, dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne
wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne
udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające
program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy do nagrań
dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający
dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki, wydawnictwa
encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe,
katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych
klasach, czcionki i matryce drukarskie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 usługi w zakresie:
edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych i prasowych,
publikowania w sieciach informatycznych, produkcji filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych, publikowania
tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie on-line
publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek za pośrednictwem
sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych usługi
fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw i kongresów
w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 300089
(220) 2016 01 05
(210) 451047
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ich und du
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
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filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 300090
(220) 2016 01 05
(210) 451050
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Wot i my
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 300091
(220) 2016 01 05
(210) 451052
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Wsio prosto
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
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(111) 300092
(220) 2016 01 05
(210) 451054
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Mach mit!
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, błękitny, jasnozielony, jasnoróżowy,
ciemnoróżowy, jasnoniebieski, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.
(111) 300093
(220) 2016 01 05
(210) 451055
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Expedition Deutsch
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wy-
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dawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 300094
(220) 2016 01 05
(210) 451057
(151) 2016 10 25
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Trampolina
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, pomarańczowy, błękitny,
ciemnoróżowy, żółty, jasnoróżowy, jasnofioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 300095
(220) 2016 01 18
(151) 2017 06 05
(441) 2016 04 25
(732) PORTO OFFICE B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PORTO OFFICE
(540)

(210) 451360

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, majątek nieruchomy (zarządzanie), wynajmowanie powierzchni biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo.
(111) 300096
(220) 2016 01 21
(210) 451539
(151) 2017 06 07
(441) 2016 04 25
(732) POLSKA CENTRALA ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska, PL.
(540) PCO
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 porady w zakresie oceny finansowej, windykacja,
windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności i od-
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zyskiwanie długów, zawieranie ubezpieczeń na opłacone z góry
świadczenia prawne, ubezpieczenie od wydatków prawnych, usługi
ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, 45 usługi detektywistyczne, badania prawne, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo
prawne związane z prawami własności intelektualnej, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych,
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji
dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi radców prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, skomputeryzowane usługi prawne dotyczące windykacji.

(111) 300097
(220) 2015 12 03
(210) 451661
(151) 2017 06 26
(441) 2016 03 14
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) dolfos
(510), (511) 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla
zwierzą domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 300098
(220) 2015 12 03
(210) 451663
(151) 2017 06 26
(441) 2016 04 11
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) DOLFOS
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, ciemnożółty, żółty
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla
zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 300099
(220) 2016 01 28
(210) 451793
(151) 2017 06 13
(441) 2016 05 09
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DE.
(540) ICE GREEN
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nieprzetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniowe, niestosowane w celach medycznych lub leczniczych, papierosy, cygaretki, cygara, ręczne urządzenia do wyrobu papierosów, gilzy papierosowe, filtry papierosowe,
bibułki papierosowe, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów
elektronicznych, zapałki i artykuły dla palaczy.
(111) 300100
(220) 2016 02 24
(210) 452683
(151) 2017 06 26
(441) 2016 06 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) abisso
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
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instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej
sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji
i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi,
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 300101
(220) 2016 02 03
(210) 451990
(151) 2017 06 09
(441) 2016 05 09
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mediaexpert.pl
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowa, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły
oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury,
żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki: gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich: kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory: klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki zamrażarki, suszarki elektryczno
do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery: meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
online w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego
przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji,
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przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń: kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.

ceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka
hiszpańska w postaci proszku, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(111) 300102
(220) 2016 02 26
(151) 2017 06 19
(441) 2016 06 06
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) edm ENERGYLAND DANCE MUSIC FESTIVAL
(540)

(111) 300104
(220) 2016 02 26
(151) 2017 06 05
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Corax
(540)

(210) 452813

Kolor znaku: biały, szary, jasnoszary, ciemnoszary, srebrny,
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, różowy, ciemnoróżowy, brązowy, czarny
(531) 16.01.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych,
usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji
widowisk i przedstawień teatralnych, wszystkie powyższe usługi
z wyłączeniem usług publikacyjnych, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 300103
(220) 2016 02 26
(151) 2017 06 06
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CALCIUM KINOX
(540)

(210) 452819

Kolor znaku: szary, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
suplementy mineralne do żywności, eliksiry, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, napoje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy
do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farma-

(210) 452824

Kolor znaku: ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 białko preparaty do celów medycznych, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, lekarstwa do picia, środki
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne,
środki na uspokojenie, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty,
środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 300105
(220) 2016 03 03
(151) 2017 06 14
(441) 2016 06 06
(732) MACIEJ KULIG, Warszawa, PL.
(540) The Joint
(540)

(210) 453131

(531) 27.05.04, 10.01.05
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje
drogich kamieni], bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków,
breloczki[biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], budziki, chronografy [zegarki], przyrządy chronometryczne,
chronometry [zegary o dużej dokładności], chronoskopy, diamenty,
drut z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, etui na zegarki [prezentacja], figurki [statuetki] z metali szlachetnych, futerały do stosowania
w zegarmistrzowie, ozdoby z gagatu, gagat, nieprzetworzony lub
półprzetworzony, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, ozdoby do kapelusze z metali szlachetnych, kolczyki, koperty
do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], spinki do krawatów, szpilki do krawatów, łańcuszki [biżuteria],
łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone,
żetony miedziane, monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra, nici ze srebra [srebrny drut], nici
ze złota [biżuteria], obrączki [biżuteria], obudowy [skrzynki] do zegarów, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, oliwin [kamień
szlachetny], osm, szpilki ozdobne, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu,
platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posągi z metali
szlachetnych, posażki z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię
[szkatułki lub puzderka], pudełka z metali szlachetnych, rod, ruten,
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zegary słoneczne, spinel [kamienie szlachetne], spinki do krawatów,
spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, biżuteria z szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], szpilki
[biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, biżuteria z sztrasowego szkła [imitacje drogich kamieni,
tarcze zegarów i zegarków, wahadła [zegarmistrzostwo], wskazówki
zegarów i zegarów, wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, łańcuszki do zegarków, sprężynki do zegarków, szkiełka do zegarków,
zegarki na rękę, zegary, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złoto nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane,
18 aktówki, aktówki, teczki, bandolety, baty, bicze, bicze harapy, bigle do torebek, skóra bydlęca, chlebaki na ramię [torby], chusty
do noszenia niemowląt, derki dla koni, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, nosidełka do noszenia dzieci, etui
na klucze, futra [skóry zwierzęce], futra [skóry zwierzęce], imitacje
skóry, ircha inna niż do czyszczenia, jelita do wyrobu wędlin, kagańce, skórzane pudła na kapelusze, jelita do wyrobu kiełbasy, kije
do parasoli, kijki do trekkingu, klapy na oczy dla koni zaprzęgowych,
komplety podróżne [wyroby skórzane), chomąta dla koni, derki dla
koni, skóra kozia, kółka do parasoli, krupony [części skóry], kuferki,
kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, rączki do lasek spacerowych, uchwyty lasek spacerowych, lasko-krzesełka, lejce, łęki siodłowe, rzemyki do łyżew, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
moleskin [imitacja skóry], myśliwskie sakwy [akcesoria do polowań],
myśliwskie torby [akcesoria do polowań], myśliwskie worki [akcesoria do polowań], nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, naoczniki
końskie, naramienniki skórzane, narzuty ze skór [futer], nici ze skóry,
chusty do noszenia niemowląt, nosidełka dla dzieci, nosidełka
do noszenia niemowląt, teczki na nuty, obroczniaki [worki służące
karmieniu zwierząt], obroże dla zwierząt, ochraniacze na siodła końskie, okładziny do mebli [skórzane], okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane, osprzęt do zaprzęgów, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, paski do ekwipunku wojskowego,
paski pod brodę skórzane, skórzane pasy, pasy do uprzęży, pasy naramienne ze skóry, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, podkowy końskie, kufry podróżne, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce na siodła końskie, pokrowce
na sprężyny [skórzane], portfele, portmonetki, portmonetki z siatki
oczkowej, postronki [zaprzęgi], postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, rączki do parasoli,
rączki walizek, wyroby rymarskie, rzemienie [rymarstwo], rzemienie
skórzane, rzemyki do łyżew, sakiewki z siatki oczkowej, myśliwskie
sakwy [akcesoria do polowań], sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy
ze skóry do pakowania, siatki na zakupy, pokrowce na siodła końskie, zapięcia do siodła, siodła do jazdy konnej, imitacje skóry, sakwy
i sakiewki ze skóry, wykończenia ze skóry do mebli, skóra bydlęca,
skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry, skóry zwierzęce, skórzane nici, skórzane
pasy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane smycze,
skórzane sznury, skórzane smycze, skórzane smycze, sportowe torby*, pokrowce skórzane na płytkowe sprężyny, strzemiona, gumowe części do strzemion, strzemiona skórzane, szkielety do parasoli
przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, teczki szkolne, torby
szkolne, tornistry szkolne, skórzane sznurówki, teczki na nuty, teczki
szkolne, teki, dyplomatki, myśliwskie torby [akcesoria do polowań],
torby [koperty, woreczki] ze skóry, do pakowania, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby na zakupy,
torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia bez zawartości, torby sportowe*, torby turystyczne, torebki, bigle do torebek, tornistry szkolne, kijki do trekkingu, tręzle uzdy, troki skórzane
na ramię, trzosy, torby na ubrania [podróżne], ubrania dla zwierząt,
uchwyty lasek spacerowych, umocowania do siodeł, postronki
do uprzęży, uprzęże dla zwierząt, uzdy [zaprzęgi], uździenice, walizki, rączki do walizek, walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, wędzidła dla zwierząt [uprząż], wizytowniki, wojskowe paski, myśliwskie worki [akcesoria do polowań], worki na obrok, wykończenia
i dekoracje ze skory do mebli, wyprawione skóry, siatki na zakupy,
torby na zakupy, osprzęt do zaprzęgi, zawory, wentyle ze skóry, skóra zwierzęca, ubrania dla zwierząt, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety kwefy
[odzież], berety, bielizna osobista, bielizna osobista, bielizna wchła-
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niająca pot, bielizna wchłaniająca pot, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzy kombinezony, boa na szyję, boty *, bryczesy
[spodnie], buty *, buty narciarskie, buty narciarskie, korki do butów
piłkarskich, buty sportowe, buty sportowe, buty sportowe, buty
sznurowane, cholewki do butów, cholewki 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], fulary [ozdobne krawaty],
futra [odzież], gabardyna [ubrania], garnitury, getry, getry, gorsety,
gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki półhalki, kalosze,
kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kamizelki dla rybaków,
kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki
koszul, karczki koszul, kąpielówki, kąpielówki, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony dla narciarzy
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, 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 [ubranie],
mantyle, stroje na maskarade, 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], obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory do obuwia, czubki do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki
do obuwie, obuwie *, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe *, obwódki do obuwia, odzież *,
odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, ornaty,
osłony przed słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch
[bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny,
pelisy, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby],
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot,
poszetki, potniki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice
narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóra, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, swetry, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szelki, szkielety do kapeluszy, szkielety do kapeluszy, szkielety do kapeluszy, szlafroki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, taśmy do getrów pod stopy, taśmy do spodni, getrów
pod stopy, togi, trykoty [ubrania], T-shirty, turbany, walonki [buty
filcowe], woalki [odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], żakiety
pikowane [ubrania].

(111) 300106
(220) 2016 03 08
(151) 2017 06 14
(441) 2016 06 06
(732) ORGANA TOMASZ, Kraków, PL.
(540) CDC CRACOW DENTAL CENTRE
(540)

(210) 453283

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne (stomatologia).
(111) 300107
(220) 2016 03 09
(151) 2016 11 22
(441) 2016 06 20
(732) CHRANIUK ROMAN, Poznań, PL.
(540) Piwny Harry

(210) 453347
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(540)

(540) haber
(540)

(531) 09.07.09, 27.05.01
(510), (511) 32 piwno i napoje.
(111) 300108
(220) 2016 03 10
(151) 2017 06 06
(441) 2016 06 20
(732) LISZKA MACIEJ, Limanowa, PL.
(540) ENERIDEA
(540)

(210) 453404

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, zielony
(531) 13.01.17, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane
z energią elektryczną, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła do przetwarzania energii, naprawa i konserwacja
pomp ciepła do przetwarzania energii, instalacja systemów oświetleniowych, naprawa urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, wymiana baterii mocy biernej, montaż i naprawa
turbin wiatrowych, 39 dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, dystrybucja i dostarczanie energii elektrycznej, dystrybucja systemów montażowych do modułów fotowoltaicznych i paneli fotowoltaicznych.
(111) 300109
(220) 2016 03 15
(151) 2017 06 21
(441) 2016 06 20
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) DUŻY BEN
(540)

(210) 453663

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 02.09.25, 09.07.01, 09.03.13, 11.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa przetworzone, mięso, wędliny, ryby, chipsy wykonane z warzyw, 30 sosy
i przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki,
31 owoce nieprzetworzone surowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
(111) 300110
(220) 2016 03 16
(151) 2017 06 02
(441) 2016 06 20
(732) PIĄTKOWSKI KRZYSZTOF HABER, Dziki, PL.
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(210) 453751

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych rodzaju stretch z pęcherzykami powietrza
z przeznaczeniem do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
taśma klejąca z przeznaczeniem do łączenia materiałów piśmiennych, taśmy do bandowania, torebki do pakowania w postaci kopert
i woreczków z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 prowadzenie
sprzedaży hurtowej i detalicznej: tektury, kartonu, papieru oraz wyrobów z tych materiałów, marketing, reklama, badanie rynku i opinii
odbiorców w przedmiocie działalności produkcyjnej i handlowej,
wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych
wyrobów i towarów wymienionych, 39 dostarczanie towarów i wyrobów w ramach zaopatrzenia i realizacji umów handlowych, dostarczanie towarów i wyrobów zamówionych korespondencyjnie,
pośrednictwo w usługach transportowych za i rozładunkowych,
pakowanie produktów i towarów, przewożenie ładunków samochodami ciężarowymi i dostawczymi, rozładunek, spedycja, transport
samochodowy, wynajmowanie magazynów..
(111) 300111
(220) 2016 04 21
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Mały elemenTaRz
(540)

(210) 453905

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy,
różowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne broszury, ulotki, biuletyny
publikacje drukowane, książki, podręczniki, 39 dystrybucja książek
i czasopism, 40 drukowanie książek i czasopism, usługi poligraficzne
i skład drukarski, 41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż
reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej
klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów.
(111) 300112
(220) 2016 03 22
(210) 453972
(151) 2017 06 07
(441) 2016 06 20
(732) KOTUCHNA ŁUKASZ SPORT PASSION, Mikołów, PL.
(540) SPORT PASSION
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 28 bloki startowe-artykuły sportowe, bobsleje, buty
łyżwiarskie, łyżwy, buty łyżwiarskie, łyżwy, deski snowboardowe,
hokejowe kije, krawędzie nart, łyżwy, naciągi do rakiet, naciągi do ra-
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kiet naturalne, nagolenniki-artykuły sportowe, nakolanniki-artykuły
sportowe, narty, narty-krawędzie, narty-pokrycie ślizgów-, wiązania do nart, wosk do nart, torby na narty i deski surfingowe, narty
surfingowe, narty wodne, ochraniacze-części strojów sportowych,
ochraniacze-części strojów sportowych, ochraniacze łokci-artykuły
sportowe, piłki do gier, pokrycie ślizgów nart, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, naciągi do rakiet, rakiety do gry, rękawice-akcesoria do gier, rękawice do gier,
rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych
stacjonarnych, sanki-artykuły sportowe, siatki-artykuły sportowe,
skóra focza-pokrycia na narty, skrobaczki do nart, stacjonarne rowery treningowe, stoły do tenisa stołowego, ślizgi nart-pokrycie,
stoły do tenisa stołowego, tenisowe aparaty do wyrzucania piłek,
tenisowe siatki, torby na narty i deski surfingowe, treningowe rowery stacjonarne, wosk do nart, bobsleje, buty łyżwiarskie, łyżwy,
buty łyżwiarskie, łyżwy, deski snowboardowe, hokejowe kije, krawędzie nart, łyżwy, naciągi do rakiet, naciągi do rakiet naturalne,
nagolenniki-artykuły sportowe, nakolanniki-artykuły sportowe, narty, narty-krawędzie, narty-pokrycie ślizgów, wiązania do nart, wosk
do nart, narty surfingowe, narty wodne, przyrządy do zjeżdżania
z góry po śniegu, sanki-artykuły sportowe, siatki-artykuły sportowe,
skrobaczki do nart, stacjonarne rowery treningowe, stoły do tenisa
stołowego, tenisowe siatki, torby na narty i deski surfingowe, treningowe rowery stacjonarne, wosk do nart, 39 informacja o transporcie, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich,
osoby towarzyszące podróżnym-usługi, pilotowanie, rezerwowanie
miejsc na podróże, podróżni-transport, podróżni-usługi osób towarzyszących-, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podroż, rezerwacja transportu, wypożyczanie samochodów, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, transport-rezerwacja-,
turystyka-zwiedzanie, organizowanie wycieczek, wycieczki morskie-organizowanie-, wypożyczanie bagażników dachowych, zwiedzanie turystyczne, 41 chronometria na imprezach sportowych, usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, gimnastyka-instruktaż, imprezy sportowe-chronometraż, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kluby zdrowia-poprawianie kondycji-usługi, kultura fizyczna, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
obozy sportowe-organizowanie, obozy wakacyjne-usługi-rozrywka,
organizowanie i prowadzenia warsztatów-szkolenia, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów-edukacja lub rozrywka, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, rozrywka, informacja
o rozrywce, rozrywka-widowiska, sport-wypożyczanie sprzętu-z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi
trenerskie, organizowanie i prowadzenie-warsztatów-szkolenia, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, zawodowe poradnictwo-porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, zawody sportowe-organizowanie, organizowanie i obsługa zjazdów.

(111) 300113
(220) 2016 03 22
(151) 2017 06 09
(441) 2016 06 20
(732) ZAMOJSKA MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) Blue Diamond
(540)

(210) 453981

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 01.15.19, 17.02.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 17.02.02
(510), (511) 14 biżuteria złota, biżuteria srebrna, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, zegarki.
(111) 300114
(220) 2016 04 04
(210) 454435
(151) 2017 05 31
(441) 2016 07 04
(732) PANCERZ MICHAŁ, Gródek nad Dunajcem, PL.
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(540) re reklamio drukarnia & agencja reklamy
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, różowy, biały
(531) 26.11.12, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, 40 drukowanie, 42 projektowanie graficzne ilustracji i do stron www, tworzenie stron www.
(111) 300115
(220) 2016 04 11
(210) 454627
(151) 2017 06 09
(441) 2016 07 18
(732) KOWALIŃSKI JANUSZ, KOWALIŃSKA AGATA VERSO SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) francuzka PIEKARNIA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 09.01.10, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, gofry, grysik kukurydziany, herbatniki,
herbatniki petit-beurre, kanapki, kluski, krakersy, kukurydza mielona i palona, płatki kukurydziane, lody spożywcze, makarony, mąka,
mąka kukurydziana i pszenna, muesli, naleśniki, produkty spożywcze
na bazie owsa, owies łuskany, płatki owsiane, paszteciki, pieczywo
imbirowe, piernik, pierożki (ravioli), produkty na bazie mąki, pizza, placki, słodycze, suchary, przekąski zbożowe, słodycze ozdobne na choinki, mąka sojowa, tarty z nadzieniem i tarty z owocami,
tortille, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów,
w ofercie handlowej pozwalającej nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować na zamówienie w internecie oraz sklepach i hurtowniach
z biszkoptami, bułeczkami, bułeczkami słodkimi, bułką tartą, bułkami, chlebem, chlebem bezdrożdżowym, ciastami, mięsem zapiekanym w cieście, ciastami mącznymi, ciastkami ryżowymi, ciastkami,
goframi, grysikiem kukurydzianym, herbatnikami, herbatnikami petit-beurre, kanapkami, kluskami, pierogami, krakersami, kukurydzą
mieloną i paloną, płatkami kukurydzianymi, lodami spożywczymi,
makaronami, mąką, mąką kukurydzianą i pszenną, muesli, naleśnikami, produktami spożywczymi na bazie owsa, owsem łuskanym,
płatkami owsianymi, pasztecikami, pieczywem imbirowym, piernikami, pierożkami (ravioli), produktami na bazie mąki, pizzą, plackami,
słodyczami, sucharami, przekąskami zbożowymi, słodyczami ozdobnymi na choinki, mąką sojową, tartami z nadzieniem i tartami z owocami, tortillą, sałatkami warzywnymi, jogurtami owocowymi, sokami
i napojami owocowymi, napojami zimnymi i ciepłymi, 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, obsługa z własnym zapleczem produktami
i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe.
(111) 300116
(220) 2016 04 11
(210) 454635
(151) 2017 06 14
(441) 2016 07 18
(732) PAWEŁ ORZYŁOWSKI MÓWISZ I MASZ, Żelków Kolonia, PL.
(540) mówiszimasz TEKSTYLIA
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, pościel, obrusy, koce,
kołdry, poduszki, prześcieradła, ręczniki, narzuty, poszewki, okienne
tkaniny dekoracyjne, 26 koronkowe ozdoby, koronki wełniane, ko-
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ronki na lamówki, hafty, wstążki, 40 barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, folowanie tkanin, krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, pikowanie tkanin, snucie osnów, wybielanie tkanin.

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, łupek naturalny, dachówka ceramiczna, więźby dachowe niemetalowe, elewacje z łupka naturalnego.

(111) 300117
(220) 2016 04 11
(210) 454643
(151) 2017 06 14
(441) 2016 07 18
(732) FIRKON KONIECZNY SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, PL.
(540) FiRKON
(540)

(111) 300121
(220) 2016 04 27
(210) 455629
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) VRATISLAVIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VRATISLAVIA MEDICA im. Św. JANA PAWŁA II
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 wózki dziecięce, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pokrycia wózków dziecięcych, rowery, wózki inwalidzkie, 20 chodziki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, nosidełka do noszenia dzieci, krzesła dla dzieci, 24 śpiwory dla dzieci, 28 sanki,
40 obróbka metali, nakładanie powłok na metale.
(111) 300118
(220) 2016 04 14
(210) 454749
(151) 2017 06 20
(441) 2016 07 18
(732) WISEEUROPA-FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW
EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH, Warszawa, PL.
(540) WiseEuropa
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.03.04, 29.01.04
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, public relations, reklama, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie konferencji, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, 42 prace badawczo-rozwojowe
[dla osób trzecich].
(111) 300119
(220) 2016 04 14
(210) 454750
(151) 2017 06 12
(441) 2016 07 18
(732) XBEST.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) tracom
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kable optyczne [światłowody], optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], urządzenia i przyrządy optyczne, mufy i przełącznice światłowodowe, 38 komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych.
(111) 300120
(220) 2016 04 25
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 13
(732) KLIŚ DARIUSZ, Kęty, PL.
(540) ROOFER
(540)

(210) 455561

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 edukacja (nauczanie), gimnastyka (instruktaż), usługi
klubów zdrowia (poprawianie kondycji), kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 analizy
chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
chemiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi
medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej,
usługi logopedyczne.
(111) 300122
(220) 2016 04 27
(210) 455644
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) Thinkware Corporation, Seongnam-si, KR.
(540) THINKWARE DASH CAM
(510), (511) 9 samochodowe rejestratory obrazu, elektroniczne rejestratory danych i nagrywarki dla pojazdów silnikowych, rejestratory
dźwięku dla pojazdów silnikowych, odbiorniki dźwięku i odbiorniki
obrazu dla pojazdów silnikowych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów dla pojazdów silnikowych, kamery dla pojazdów, tylne kamery dla pojazdów, oprogramowanie komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu,
a mianowicie oprogramowanie do użytku w zarządzaniu bazami danych lub w elektronicznym przechowywaniu danych, oprogramowanie komputerowe do obsługi samochodowych rejestratorów obrazu,
pobieralne oprogramowanie komputerowe dla samochodowych
rejestratorów obrazu, a mianowicie służące do odtwarzania obrazów
zarejestrowanych za pomocą rejestratorów obrazu zainstalowanych
w pojazdach silnikowych, 38 transmisja danych, dźwięku i obrazów
za pomocą satelitów, transmisja danych video za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem, transmisja informacji zawartych
w bazach danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, transmisja
satelitarna, komunikacja za pomocą sieci światłowodowych, komunikacja poprzez terminale komputerowe, przesyłanie danych, usługi szerokopasmowych bezprzewodowych sieci komunikacyjnych,
usługi przywoławcze telefoniczne lub świadczone za pomocą innych
środków komunikacji elektronicznej, komunikacja za pomocą sieci
z ofertą usług dodatkowych (VAN), 42 projektowanie produktów,
opracowywanie produktów, projektowanie części pojazdów silnikowych, projektowanie pojazdów silnikowych, badania w dziedzinie
mechaniki, badania techniczne, analiza i ocena projektów produktów, analiza i ocena opracowywania produktów.
(111) 300123
(220) 2016 04 27
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) Thinkware Corporation, Seongnam-si, KR.
(540) THINKWARE

(210) 455647

110

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 9 samochodowe rejestratory obrazu, elektroniczne rejestratory danych i nagrywarki dla pojazdów silnikowych, rejestratory
dźwięku dla pojazdów silnikowych, odbiorniki dźwięku i odbiorniki
obrazu dla pojazdów silnikowych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów dla pojazdów silnikowych, kamery dla pojazdów, tylne kamery dla pojazdów, oprogramowanie komputerowe dla samochodowych rejestratorów obrazu,
a mianowicie oprogramowanie do użytku w zarządzaniu bazami danych lub w elektronicznym przechowywaniu danych, oprogramowanie komputerowe do obsługi samochodowych rejestratorów obrazu,
pobieralne oprogramowanie komputerowe dla samochodowych
rejestratorów obrazu, a mianowicie służące do odtwarzania obrazów
zarejestrowanych za pomocą rejestratorów obrazu zainstalowanych
w pojazdach silnikowych, 38 transmisja danych, dźwięku i obrazów
za pomocą satelitów, transmisja danych video za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem, transmisja informacji zawartych
w bazach danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, transmisja
satelitarna, komunikacja za pomocą sieci światłowodowych, komunikacja poprzez terminale komputerowe, przesyłanie danych, usługi szerokopasmowych bezprzewodowych sieci komunikacyjnych,
usługi przywoławcze telefoniczne lub świadczone za pomocą innych
środków komunikacji elektronicznej, komunikacja za pomocą sieci
z ofertą usług dodatkowych (VAN), 42 projektowanie produktów,
opracowywanie produktów, projektowanie części pojazdów silnikowych, projektowanie pojazdów silnikowych, badania w dziedzinie
mechaniki, badania techniczne, analiza i ocena projektów produktów, analiza i ocena opracowywania produktów.

(111) 300124
(220) 2016 05 09
(210) 456070
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) SPORT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EKO NATURALNI
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki,
nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu, gotowe dania na bazie
białka, zupy i buliony, przekąski i desery, 30 gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania
na bazie węglowodanów, przekąski sezamowe, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe (przekąski), przekąski na bazie tortilli, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane
z kukurydzy,, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie
zbóż, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski słone na bazie
mąki, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki
ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski
wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na bazie wafli ryżowych,
gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, dmuchane kuleczki
serowe (przekąski kukurydziane), przekąski zbożowe o smaku sera,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające
się głównie z ryżu, przekąski składające sie produktów zbożowych,
przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, chrupki serowe
w kształcie kulek (przekąski), przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski z kukurydzy, w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż,
gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki
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tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, 33 preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 300125
(220) 2016 05 09
(210) 456071
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) SPORT LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ECO NATURALNI
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki,
nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu, gotowe dania na bazie
białka, zupy i buliony, przekąski i desery, 30 gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe dania
na bazie węglowodanów, przekąski sezamowe, przekąski z kukurydzy, chrupki serowe (przekąski), przekąski na bazie tortilli, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane
z kukurydzy,, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie
zbóż, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski słone na bazie
mąki, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki
ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski
wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na bazie wafli ryżowych,
gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, dmuchane kuleczki
serowe (przekąski kukurydziane), przekąski zbożowe o smaku sera,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające
się głównie z ryżu, przekąski składające sie produktów zbożowych,
przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie ze zboża, chrupki serowe
w kształcie kulek (przekąski), przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski z kukurydzy, w formie ciasta francuskiego, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż,
gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, 33 preparaty do produkcji napojów alkoholowych, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 300126
(151) 2017 06 23

(220) 2016 05 31
(441) 2017 03 06

(210) 457166
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(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Courbevoie Cedex, FR.
(540) WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD SKÓRY
(510), (511) 3 produkty i preparaty kosmetyczne przeznaczone dla
kobiet w ciąży, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy i włosów, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty
i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, a mianowicie balsamy i kremy, produkty i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji piersi,
a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne na opuchnięte nogi, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry i ciała,
kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne
przeciw rozstępom poporodowym, a mianowicie balsamy i kremy
do pielęgnacji skóry, twarzy i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne do pielęgnacji suchej skóry
powstałej w wyniku ciąży, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, ciała i twarzy, kremy i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty kosmetyczne zapobiegające plamom barwnikowym,
a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry i twarzy, kremy
i balsamy kosmetyczne, produkty i preparaty zapobiegające rozstępom, a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, twarzy
i ciała, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, nawilżone
chusteczki kosmetyczne, zestawy kosmetyczne składające się z balsamów i kremów do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy i włosów, kremy
i balsamy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, maseczki
do pielęgnacji twarzy, produkty do demakijażu, a mianowicie płyn
do zmywania makijażu, mydła lecznicze, dezynfekujące, dermatologiczne, mleczko oczyszczające, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki migdałowe
do celów kosmetycznych, produkty i preparaty kosmetyczne do odchudzania, produkty do opalania, a mianowicie preparaty i balsamy
kosmetyczne do ochrony przed promieniami UVA, toniki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, nieposiadające właściwości
leczniczych, bawełniane płatki kosmetyczne, kremy do rozjaśniania
skóry, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, wody do oczyszczania, wody do celów
kosmetycznych, a mianowicie wody toaletowe, roztwory oczyszczające do celów kosmetycznych, a mianowicie mleczka oczyszczające
i kremy do oczyszczania skóry, produkty i preparaty do oczyszczania
skóry, a mianowicie kremy, balsamy, mleczka, żele i serum do oczyszczania skóry, mydła do skóry, ciała i twarzy, produkty perfumeryjne, produkty perfumeryjne i higieniczne do celów kosmetycznych,
a mianowicie balsamy i kremy do pielęgnacji skóry, szampony, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry głowy, woda oczyszczająca dla dzieci, niezawierająca alkoholu, woda kolońska, kosmetyczna
woda do pielęgnacji, preparaty do pielęgnacji skóry, nieposiadające
właściwości leczniczych, a mianowicie mydła, kremy, sztyfty nawilżające do twarzy i skóry, mydła w płynie do ciała, mydła w płynie do rąk,
balsamy kosmetyczne, mleczka oczyszczające, toniki do skóry, środki
do nawilżania skóry, emulsje do ciała, żele pod prysznic, preparaty
kosmetyczne w proszku, kremy przeciwsłoneczne, balsamy chroniące przed promieniami UVB, płyny do kąpieli, produkty do pielęgnacji
skóry dziecięcej, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie szampony, kremy chroniące przed promieniami UVB, kremy
i mydła nawilżające twarz, kremy i mydła nawilżające ciało, chusteczki nawilżane kremem kosmetycznym, chusteczki nawilżane kremem kosmetycznym stosowane podczas przewijania dziecka, płyn
micelarny, szampon dla niemowląt, szampon dla dzieci, szampon
w kremie, środki do mycia ciała i włosów, mydła intensywnie natłuszczające ręce, twarz i ciało, mydła w płynie do ciała, płyny do kąpieli
dla dzieci, produkty toaletowe dla dzieci, nieposiadające właściwości
leczniczych, preparaty kosmetyczne do kąpieli dla dzieci, ochronne
preparaty kosmetyczne dla dzieci, kremy i mleczka do pielęgnacji
skóry, produkty ochronne do skóry, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie produkty chroniące przed promieniami UVA
i UVB, mleczka i kremy do twarzy, mleczka i kremy do ciała, mleczka
i kremy do pielęgnacji pośladków, sztyfty ochronne do skóry, nieposiadające właściwości leczniczych, a mianowicie kremy, balsamy,
mleczka i spreje oraz olejki zawierające filtr chroniący przed promieniami UVA, kremy do ciała, kremy nawilżające, kremy z witaminami
do skóry, kremy z witaminami do skóry dziecka stosowane podczas
przewijania, zapachowe produkty pod prysznic, a mianowicie żel
pod prysznic, kosmetyczne kremy i mleczka z filtrem chroniącym
przed promieniami UVA, kosmetyczne mleczko nawilżające przeciw
komarom, mydło perfumowane, mydła w płynie, kostki dermatologiczne, niezawierające mydła, o właściwościach kremów i balsamów
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do skóry, dermatologiczne żele do mycia, niezawierające mydła, kremy do rąk .

(111) 300127
(220) 2016 05 31
(210) 457196
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 23
(732) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Brzeg Dolny, PL.
(540) SHORTI
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 300128
(220) 2016 06 01
(210) 457241
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KARATZIS INDUSTRIAL AND HOTEL BUSINESS SA,
Melidochori, GR.
(540) HELLASNET
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, mianowicie: torebki papierowe, taśmy papierowe, papier do pakowania, papier do owijania, plakietki papierowe, etykiety papierowe,
przywieszki papierowe, pudełka papierowe, pojemniki papierowe,
ręczniki kuchenne papierowe, drukowane etykiety papierowe, kartony papierowe na jajka, papiery do owijania prezentów, papierowe
ręczniki do rąk, papierowe torby na zakupy, papierowe passe-partout, papierowe torebki do pakowania, papierowe torebki i woreczki,
papierowe pudełka do pakowania, papierowe pojemniki do pakowania, papierowe etykietki na bagaż, papierowe przywieszki do bagażu, papierowe torebki na wino, torby wykonane z papieru, naklejki
papierowe, przemysłowe pojemniki z papieru do pakowania, torebki
z papieru na żywność, papierowe pojemniki do przechowywania,
kartony papierowe do dostarczania towarów, papierowe pojemniki
do przenoszenia, torebki papierowe do stosowania w gospodarstwie
domowym, tace papierowe do pakowania żywności, pudełka papierowe do pakowania przemysłowego, torebki papierowe stosowane
do pieczenia, opakowania butelek z kartonu lub z papieru, materiały
do pakowania z papieru pochodzącego z recyklingu, pudełka papierowe do przechowywania kart okolicznościowych, torebki na odpadki z papieru, papierowe torebki na odpadki spożywcze do stosowania w gospodarstwie domowym, torebki i artykuły do pakowania,
owijania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, kartony kartonowe, opakowania kartonowe, tuby kartonowe,
pojemniki kartonowe, pudełka kartonowe, kartonowe tuby do przesyłek pocztowych, pojemniki wysyłkowe z tektury, kartonowe pudełka na prezenty, kartonowe pudełka na pizzę, kartonowe pudełka
do przechowywania do stosowania w gospodarstwie domowym,
pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, kartony tekturowe do pakowania, materiały do pakowania
z kartonu, kartony z kartonu do pakowania, wypełnienia z papieru
lub z kartonu, druki, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, mianowicie: liny gumowe, arkusze gumowe,
giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, węże gumowe, opakowania gumowe, odboje gumowe, korki gumowe, zawory gumowe,
granulki gumowe, opakowania wyściełające z gumy, gumowe rury
i przewody rurowe, granulat z kauczuku po recyklingu, arkusze gumowe do zatykania, produkty gumowe do izolacji elektrycznej, arkusze gumy do pakowania, tłumiki wibracji z kauczuku, gumowe pręty
i drążki, gumowe pojemniki do pakowania, kurtyny bezpieczeństwa
z gumy, liny i sznurki gumowe, arkusze gumowe do izolacji, zaciski
gumowe do rur, ochronne opakowania gumowe, zamknięcia gumowe do butelek, torebki gumowe do pakowania, gumowa wyściółka
do pojemników transportowych, gumowe przemysłowe pojemniki
transportowe, zaciski gumowe do kabli, izolacja gumowa amortyzująca wstrząsy, artykuły gumowe do uszczelniania, torebki z gumy
hartowanej do pakowania, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, torebki (koperty, woreczki) z gumy do pakowania,
materiały wyściełające do pojemników transportowych, pierścienie
uszczelniające z gutaperki, siatki azbestowe, płyty azbestowe, włókna azbestowe, nici azbestowe, filc azbestowy, szczeliwo azbestowe,
liny i sznurki azbestowe, produkty z miki do izolacji elektrycznych,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, 22 olinowanie i włókna, liny, sznury, siatki, namioty, markizy
i plandeki, żagle, worki i torby nie ujęte w innych klasach, materiały
na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gumy lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, w szcze-
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gólności: siatka do pakowania wszelkich owoców, warzyw i produktów rolniczych, siatka do okrywania palet, siatka do rolowania trawy,
siatka do osłaniania i ochrony zasiewów przed promieniowaniem
ultrafioletowym, lodem, gradem i wiatrem, siatka do roślin płożących, siatka do ochrony przed ptakami, siatka do pakowania mięsa
i wyrobów wędliniarskich, elastyczne siatki do wiązania drobiu, siatki
do szkółek drzewnych.

(111) 300129
(220) 2016 06 02
(210) 457283
(151) 2017 05 29
(441) 2017 01 30
(732) ABRAM TOMASZ ABRAMÓWKA, Sanok, PL.
(540) KOBIECOWO
(510), (511) 35 handel detaliczny w punktach sprzedaży i za pośrednictwem internetu damską odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy
oraz torebkami, paskami, kosmetyczkami, 45 usługi stylizacji ubioru
i doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
(111) 300130
(220) 2016 06 06
(210) 457465
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) GRUPA OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niepołomice, PL.
(540) O GRUPA OSTOJA
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.05, 24.09.02, 05.03.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe i nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomość,
faktoring, usługi finansowe, doradztwo finansowe, zarządzanie majątkiem, wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, usługi agencji sprzedaży nieruchomości, 39 transport, spedycja, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 45 usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 300131
(220) 2015 07 20
(151) 2017 06 08
(441) 2015 11 09
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) foCUS
(540)

(210) 444933

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty cłiemiczne do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki
na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne
dla leśnictwa z wyjątkiem fiingicydów, herbicydów, insektycydów,
oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki che-
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miczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw
bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf. ziemia do uprawy, preparaty
do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz.

(111) 300132
(220) 2016 06 16
(210) 457959
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIP. Dopasowane Interwencje Przeciwbólowe na bóle mięśni
i stawów
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym: maści, kremy,
aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów
medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy
do celów leczniczych, 10 silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
okłady do podtrzymywania ran, okłady z lodu do leczenia obrażeń,
rozpylacze aerozoli do celów medycznych, 16 materiały drukowane,
książki, czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi,
opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa towarów: produkty kosmetyczne, kosmetyki lecznicze,
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, w tym: maści, kremy,
aerozole do celów leczniczych, maści, kremy i aerozole do celów medycznych, parafarmaceutyki, środki przeciwbólowe, balsamy do celów leczniczych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady
do podtrzymywania ran, okłady z lodu do leczenia obrażeń, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, materiały drukowane, książki,
czasopisma, biuletyny, raporty, broszury, publikacje, materiały szkoleniowe i do nauczania-związane ze sprawami medycznymi, opieki
zdrowotnej i dobrego samopoczucia, reklama, usługi promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, kolportaż próbek, udzielanie
licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie)-dotyczące ww. towarów wskazanych w klasach 3, 5, 10 i 16, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym rozpowszechnianie materiałów
innych niż reklamowe, 44 usługi monitorowania, konsultacji, informacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, medyczne oraz osobistego
dobrego samopoczucia, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
farmacji i leczenia.
(111) 300133
(220) 2016 06 21
(210) 458094
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) GAJDA HALINA, Hebdów, PL.
(540) Wodren
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, stelaże do abażurów, oświetlenie
acetylen, palniki do acetylenu, wytwornice acetylen, palniki na alkohol, antyoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt
do lamp], antyrozpryskowe dysze wylotowe, aparatura destylacyjna,
aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, autoklawy
[elektryczne garnki ciśnieniowe], lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bidety, bojlery, bojlery, nie będące częściami maszyn, elektryczne podgrzewacze
do butelki dla niemowląt, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy [instalacje], chłodnice do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze,
pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnicze lady, instalacje i urządzenia do chłodzenia, lampki
elektryczne na choinki, chromatografy do celów przemysłowych,
chłodnice do cieczy [instalacje], rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], aparatura do destylacji,
kolumny destylacyjne, aparatura do dezodoryzacji nie do użytku
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osobistego, aparatura do dezynfekcji, dmuchawy [części instalacji
do nawiewu], świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, elementy grzejne, urządzenia do filtrowanie akwariów, filtry [części instalacji
domowych lub przemysłowych], filtry do kawy elektryczne, filtry
do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, fontanny, formy
do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elektryczne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery gazowe, kondensatory gazowe,
inne niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu, zapalarki
do gazu, zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, płuczki
gazowe [części instalacji gazowych], generatory acetylenowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i instalacje do gotowania, lampy
górnicze, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grille, grzałki
nurnikowe, grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory [sauny],
instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje wodociągowe, reaktory jądrowe, urządzenia elektryczne do robienia jogurtów, przenośne kabiny do łaźni tureckich,
kabiny natryskowe, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry
do kawy, urządzenia do palenia kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia do podgrzewania klejów,
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach,
miski klozetowe [WC], koce podgrzewane elektrycznie nie do celów
leczniczych, kolektory słoneczne, kolumny destylacyjne, kominki,
kominki domowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów,
kominy płomieniowe [przemysł naftowy], czyste komory [instalacje
sanitarne], komory chłodnicze, kondensatory gazów, inne niż części
maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, kuźnie
przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lady chłodnicze, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium,
lampy do układania włosów, lampy elektryczne, oprawki do lamp
elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów
innych niż lecznicze, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania
lodu, lampy luminescencyjne oświetleniowe, aparatura do ładowania pieców, dźwigary do ładowania pieców, włókna magnezowe
[oświetlenie], maszyny do robienia chleba, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, urządzenia do chłodzenia mleka, instalacje
do obróbki paliwa moderatorów jądrowych, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewacze narzędzi z żelaza, natryski, prysznice, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, lampy nurkowe,
nurnikowe grzałki, aparatura do oczyszczania gazu, aparatura
do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje
do odsalania wody morskiej, urządzenia do odwadniania organicznych artykułów spożywczych, aparatura do odymiania nie do celów
medycznych, elektryczne ogrzewacze stóp, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, ogrzewane elektrycznie dywany, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania,
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urządzenie do ogrzewania akwariów, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje do ogrzewanie
pojazdów, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do oczyszczania olejów, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba,
oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych,
osprzęt do wanien, osuszacze, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
urządzenia do oświetlenia pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki
oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ozdobne wodotryski,
popielniki do paleniska, ruszty do paleniska, wyposażenie do paleniska, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki
do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki
kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki naftowe,
palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, instalacje do wytwarzania pary, zasobniki parowe, parniki, parowary elektryczne, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy, armatura do pieców, dźwigary do ładowania pieców, urządzenia
do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do spopielania, piece inne
niż do użytku laboratoryjnego, piece mikrofalowe do celów przemysłowych, piece słoneczne, piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie piekarników, piekarniki, inne niż do użytku laboratoryjnego, piece piekarskie, pisuary [armatura sanitarna], płuczki
gazowe [części instalacji gazowych], płuczki ustępowe, zbiorniki
do płuczek ustępowych, płyty grzejące, płyty grzejne, pochodnie,
instalacje podgrzewaczy, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze
wody [aparatura], instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, instalacja grzewcza
w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów [osprzęt
do lamp], reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia
grzejne przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb w pojazdach, urządzenia
oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, instalacje do polimeryzacji, pompy cieplne, popielniki do palenisk, automatyczne instalacje do transportu popiołu, aparatura do dezodoryzacji powietrza,
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu, aparatura
na gorące powietrze, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach, kotły
do pralni, prasowacze parowe, lampy do aparatów projekcyjnych,
lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych,
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów [osprzęt do lamp],
przewody [części instalacji sanitarnych], zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów [ogrzewnictwo], palniki na ropę naftową, światła do rowerów, rozpraszacz światła, rozpylacze, rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone
do pieczenia na ruszcie rożna, pręty do rożna, rożen [wyposażenie
kuchenne], rury [części instalacji sanitarnych], rury do lamp, rury kotłowe centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty paleniskowe, ruszty
piecowe, reflektory do samochodów, światła do samochodów, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, instalacje do schładzania wody, sedesy, sedesy [WC], skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny sprzęt kuchenny, instalacja oświetleniowa
do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, sterylizatory, sterylizatory powietrzne, ogrzewacze do stóp, elektryczne
lub nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura
do suszenia paszy, urządzenia do suszenia rąk przy umywalkach, szafy chłodnicze, wykładzina pieców z szamota, szkła do lamp, szperacze, szuflady piecowe, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, instalacje do oczyszczania wód ściekowych
ścieków, dozowniki na środki dezynfekujące do toalet, światła do pojazdów, światła rowerowe, rozpraszacz światła, świeczniki, żyrandole, podgrzewacze talerzy, termofory, toalety [WC], tostery, instalacje
chłodnicze do tytoniu, maszyny do suszenia tytoniu, urządzenia
do ujęcia wody, lampy do układania włosów, umywalki, urządzenia
do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urzą-
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dzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub
wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze, płuczki ustępowe, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, elektryczne formy do wypiekania
wafli, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wyposażenie wanien łazienkowych, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacji, wyciągi wentylacji do laboratoriów, aparatura do wentylacji
[klimatyzacja], instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja],
wentylacyjne wyciągi, wentylatory [klimatyzacja], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice
[części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, suszarki do włosów,
włókna magnezowe [oświetlenie], aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody [aparatura], schładzanie
wody [instalacje], sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania
na gorącą wodę, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry
do wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe woda pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje, wodotryski ozdobne, woreczki jednorazowe
przeznaczone do sterylizacji, regulatory do wyciągów [ogrzewnictwo], zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo], wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła,
nie będące częściami maszyn, wyposażenie palenisk, wyposażenie
piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki, zasobniki
ciepła, zasobniki pary, zasuwy [szybry] kominowe [ogrzewnictwo],
zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe
do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych],
zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, elektryczne
żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, palniki żarowe,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, oszczędzacze paliwa do ogrzewania, 37 usługi
budowlane, asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany,
wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], instalowanie drzwi i okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, odnawianie instrumentów muzycznych, izolowanie budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy palników, konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie
i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów,
mycie samochodów, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa
aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp,
naprawa zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych,
naprawy i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, sztuczne naśnieżanie, niszczenie szkodników [innych niż
w rolnictwie], nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa
i naprawa samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], oczyszczanie dróg, odnawianie dzieł sztuki, czyszczenie odzieży, instalacja

Nr 1/2018

drzwi i okien, ostrzenie noży, piaskowanie, napełnianie pojemników
z tonerem, polerowanie pojazdów, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie bielizny, pasowanie
parowe odzieży, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych,
roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, stolarstwo meblowe [naprawy], wiercenie studni, szlifowanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie
nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów
[tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, [maszyny budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów
przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie przed
wilgocią [budownictwo], zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja],
malowanie i naprawy znaków, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, eksploracja podwodna jako akwanautyka, analizy
chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy
pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych,
analizy wody, usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie
kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe [dla
osób trzecich], projektowanie budynków, usługi chemiczne, projektowanie dekoracji wnętrz, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ocena jakości drewna na pniu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy geologiczne,
elektroniczna konwersja danych lub programów, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów, miernictwo, usługi projektantów mody, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, ocena jakości wełny, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowanie komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, prognozowanie pogody, ekspertyzy pola naftowego, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy
naftowej, usługi związane z prognozą meteorologiczną, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu,
wypożyczanie serwerów [hosting], stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], kontrola szybów
naftowych, testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe], usługi architektoniczne, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi komputerowe, ochrona antywirusowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, projektowanie i planowanie
techniczne oczyszczalni wody.

(111) 300134
(151) 2017 06 26

(220) 2016 07 28
(441) 2017 03 06

(210) 459673

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) MIKOŁAJCZYK MICHAŁ WORLD OF ASIA, Ożarów
Mazowiecki, PL.
(540) WORLD of AsiA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, czerwony
(531) 01.05.01, 01.05.12, 01.17.02, 01.17.03, 01.17.05, 11.01.06, 26.01.01,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, kiszone warzywa, potrawy gotowe zawierające głównie mięso lub jaja
lub warzywa lub ryby lub owoce morza lub grzyby lub nasiona roślin
strączkowych lub owoce, zupy, buliony, przekąski z owoców lub na bazie ziemniaków lub soi lub mięsa lub orzechów lub warzyw lub tofu lub
roślin strączkowych, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne lub owocowe, owoce morza, sałatki, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, makarony, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, mieszanki przypraw, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce, świeże warzywa, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże zioła, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi sprzedaży hurtowej
oraz detalicznej, w tym sprzedaży online następujących produktów:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne,
wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, kiszone warzywa,
potrawy gotowe zawierające głównie mięso lub jaja lub warzywa lub
ryby lub owoce morza lub grzyby lub nasiona roślin strączkowych lub
owoce, zupy, buliony, przekąski z owoców lub na bazie ziemniaków
lub soi lub mięsa lub orzechów lub warzyw lub tofu lub roślin strączkowych, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, filety rybne,
mrożonki mięsne, rybne, warzywne lub owocowe, owoce morza, sałatki, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, makarony, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, mieszanki przypraw,
lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce, świeże warzywa, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże zioła, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, wyposażenie kuchni,
administrowanie działalnością handlową, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w zakresie
żywności, usługi informacji handlowej dla konsumentów, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi
importowo-eksportowe, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą,
reklama, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, pokazy towarów
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do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], zarządzanie bazami danych,
informacja o ww. usługach, 39 przewożenie i dostarczanie towarów,
usługi w zakresie dostarczania żywności, produktów spożywczych
i napojów, składowanie towarów, pakowanie towarów, dostarczanie
żywności do restauracji, informacja o ww. usługach.

(111) 300135
(220) 2016 06 23
(210) 458233
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) BOROWCZYK GABRIELA MARKAPRO, Warszawa, PL.
(540) FLIPOWANIE
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], organizowanie i prowadzenia
warsztatów [szkolenia], usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia pracowników, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe
i coaching [ doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi konstrukcyjne
w zakresie edukacji biznesowej.
(111) 300136
(220) 2016 06 24
(210) 458273
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) CISAK JANUSZ P.H.U. HYDRO-PRECYZJA, Gdańsk, PL.
(540) HYDRO PRECYZJA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, czarny, biały, szary
(531) 14.01.01, 14.01.05, 26.01.01, 26.01.08, 26.05.06, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, części oraz układy ich zasilania,
pompy hydrauliczne, części oraz układy ich zasilania, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż przez Internet, silników i pomp
oraz ich części, 37 naprawa, remonty i konserwacja maszyn, silników
i pomp, naprawa, remonty i konserwacja statków i urządzeń okrętowych, montaż maszyn przemysłowych i ich części, 40 obróbka mechaniczna metalu.
(111) 300137
(220) 2016 06 27
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 06
(732) OLCZAK MICHAŁ IPMATIC, Bydgoszcz, PL.
(540) Ultima Folie
(540)

(210) 458292

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.05.04, 26.05.06, 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa folii do maszyn pakujących, pośrednictwo w sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich w zakresie folii do maszyn pakujących, import-eksport folii
do maszyn pakujących.
(111) 300138
(220) 2016 07 08
(210) 458844
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FERTIVITA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze
do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, płyny wspomagające do użytku
wraz z dodatkami do fungicydów, chemiczne środki wspomagające

116

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], środki nawilżające do użytku jako
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(111) 300139
(220) 2016 07 20
(210) 459351
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, US.
(540) Razem Smakuje Lepiej
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez alkoholu, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 300140
(220) 2016 07 27
(210) 459626
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Pszczółka
(540)

(531) 27.05.01, 03.13.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy
do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, wyroby piekarnicze, wafle,
ciastka.
(111) 300141
(220) 2016 07 29
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) CANiS Najlepszy dla Twojego przyjaciela
(540)

(210) 459770

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, 30 kawa, herbata, produkty
zbożowe, przyprawy, 31 pokarmy dla zwierząt, pokarmy dla zwierząt
towarzyszących, w tym psów i kotów, pokarmy dla ryb akwariowych,
gryzoni, ptaków i koni, pokarmy dla zwierząt hodowlanych, w tym
drobiu i trzody chlewnej, 39 dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(111) 300142
(220) 2016 08 03
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) SIKORSKI MARCIN, Nysa, PL.
(540) HELLO
(540)

(210) 459874

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.10,
27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 9 adaptory elektryczne, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów,
sygnalizatory akustyczne, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alidady
[części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, anteny, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty roentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry
[optyka], urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, uruchamiane monetą automaty muzyczne [szafy grające], automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, celki baterii,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne,
baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów wodnych], brzęczyki, busole,
celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej,
cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące
przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne,
czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze
[odległościomierze], densymetry, densytometry, aparatura do destylacji do celów naukowych, diody świecące [LED], urządzenia elektryczne do dozorowanie, urządzenia do dozowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki
komputerowe, drut miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski
do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze
wylotowe do węży pożarniczych dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne, dźwięk urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etui na smartfony,
etui do tabletów, etykietki na towarach elektroniczne, wykrywacze
fałszywych monet, filmy [błony] naświetlone, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry [fotografika], filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy do fizyki, suszarki do klisz
fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kryształy
galenitu [detektory], galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia
pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych,
gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów,
gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, induktory
[elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy
komputerowe [informatyka], iskrochrony, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable rozruchowe
do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, zakodowane
magnetycznie karty magnetyczne, karty magnetyczne zakodowane,
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karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne
dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe,
kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne],
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna
do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne,
kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii, miarki krawieckie, krokomierze [pedometry], kuwety fotograficzne, kwasomierze
[areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe
[radio], lampy elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy
optyczne, lampy roentgenowskie nie do celów medycznych, lampy
wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, rurowe lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie
optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki
gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lunety celownicze do broni palnej, lupy [optyka], lusterka
optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki
elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne
nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania,
maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski
ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, miarki
[przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy
pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze
[światła sygnalizacyjne], wyzwalacze migawek [fotografika], migawki
[fotografika], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy,
mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], monitory ekranowe, motopompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe,
nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze,
nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji,
optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych [fotografika],
notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych, obciążniki
do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [soczewki]
do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze przed
udarem napięciowym, ochraniacze zębów, ociekacze do suszenia
prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki [audio-i wideo], suszarki
do odbitek fotograficznych, odgromniki, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed
ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, przełączniki ogniwa [elektryczność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary,
okulary [optyka], okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry], oporniki elektryczne [rezystory],
oprawki do okularów, oprawki do pince-nez, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], oscylografy, osłony
azbestowe dla strażaków, osłony końcówek [wyjść] elektrycznych,
osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory [ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii
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elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki do pince-nez, sznureczki do pince-nez, pince-nez [binokle], piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze,
planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe,
płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki
na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy strażackie, powłoki [osłony]
kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory [centralne jednostki
przetwarzania], procesory tekstu, programy gier komputerowych,
programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy
sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody
magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza [fotografika], ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy
matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność],
puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe,
ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów,
regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego
oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku
wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, różdżki dla róźdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry,
siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery [informatyka], skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przybory
do pomiaru grubości skór wyprawionych, skrzynki akumulatorowe,
skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki
rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory],
maszyny i urządzenia do sondowania, sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy
do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki
miernicze [przyrządy geodezyjne], styki elektryczne, suszarki klisz
[fotografia], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe,
szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą
elektryczność, sznureczki do okularów, szpule [fotografika], szyldy
[znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory], elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice ogłoszeń
elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność],
tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, takto-
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mierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic
[nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telefony przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych,
termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki
strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [laboratoryjne], ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów
komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia anty interferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne-nie do celów
medycznych, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności., urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania,
urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli
stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia
i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografika], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania
wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia
do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek
fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne,
urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
do celów innych niż medyczne, 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 nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny, prompter], urządzenia
pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne
do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania,
wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry,
węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia
[spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki
strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze
[detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne,
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wyłączniki zdalnie sterowane, wyroby optyczne, wysokościomierze,
wyzwalacze migawek [fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
zawory elektromagnetyczne [przełączniki], aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania sygnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia
rentgenowskie inne niż do celów medycznych, naświetlone filmy
do zdjęć roentgenowskich zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych,
złącza elektryczne, złączki [elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie internetu
dla forum dyskusyjnego, informacja o telekomunikacji, komunikacja
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji,
poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek z życzeniami,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne,
usługi teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej], 42 akwanautyka (eksploracja podwodna), analizy chemiczne, analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów
komputerowych, analizy wody, usługi artystów grafików, badania
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], usługi dla chemii, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych,
ocena jakości drewno na pniu, ekspertyzy pól naftowych, ekspertyzy
geologiczne, elektroniczna konwersja danych lub programów, badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne,
instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie [pomiary], programowanie komputerów,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, planowanie
urbanistyczne, prognozowanie pogody, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prognozowanie pogody, usługi związane z prognozy meteorologicznymi, projektowanie budynków,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
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stylizacja [wzornictwo przemysłowe], kontrola szybów naftowych,
testowanie tekstyliów, testowanie materiałów, testowanie pojazdów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach
[strony internetowe], usługi architektoniczne, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi projektantów mody, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów
[hosting], wzornictwo przemysłowe.

(111) 300143
(220) 2016 08 03
(210) 459875
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) WENTA ELŻBIETA CUKIERNIA E.M. WENTA, Wejherowo, PL.
(540) LODY BURSZTYNOWE
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako lody, lody
spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, cukierniach, lodziarniach oraz za pośrednictwem strony
internetowej następujących towarów: lody spożywcze, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych wyżej wymienione usługi w odniesieniu do lodów.
(111) 300144
(220) 2016 08 03
(210) 459904
(151) 2017 06 01
(441) 2017 02 13
(732) SKOPIŃSKA-PIĘTA DARIA ZOOKSY PRODUCENT SKARPET,
Łowicz, PL.
(540) ZOOKSY
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 produkcja i sprzedaż skarpetek sportowych, produkcja i sprzedaż skarpetek męskich, produkcja i sprzedaż skarpetek
damskich, produkcja i sprzedaż skarpetek antypoślizgowych, projektowanie i sprzedaż skarpetek dziecięcych, skarpetki, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich, 40 sitodruk, 42 projektowanie opakowań, projektowanie wizualne, projektowanie broszur, projektowanie
mody, projektowanie wzorów, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie użytkowe i artystyczne.
(111) 300145
(220) 2016 08 05
(151) 2017 05 24
(441) 2016 10 24
(732) GIBEK KRZYSZTOF, Opole, PL.
(540) S OŚWIECONY
(540)

(210) 459997

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 materiały oświetlające, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia
elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki elektroniczne, regulatory energii, regulatory energii elektrycznej, programowalne urządzenia sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze
do zarządzania energią, przepływomierze elektryczne, szerokopasmowe woltomierze do pomiaru kąta przesunięcia fazowego, urządzenia do pomiaru oporności, urządzenia do pomiaru rezystancji,
urządzenia do testowania baterii, watomierze, woltomierze, wskaź-

119

niki strat elektrycznych, liczniki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki
napięcia, mierniki prądu, mierniki uniwersalne składane, sterowniki
do falowników, reduktory (elektryczność), regulatory oświetlenia,
płyty słoneczne, podzespoły elektroniczne, optyczne, podzespoły elektrotechniczne, polimerowe diody elektroluminescencyjne
(PLED), panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe,
panele sterownicze do kuchenek, panele światłowodowe, płytki
ceramiczne zawierające obwody drukowane, diody świecące (LED),
przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotokomórki do użycia z oświetleniem
bezpieczeństwa, fotoogniwa, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, panele słoneczne,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia
do kontroli elektrostatyczności, urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do stabilizacji częstotliwości, urządzenia do stabilizowania napięcia,
urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia
ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania
elektrycznego (baterie), urządzenia do regulowanego zasilania, urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych,
urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), instalacje oświetleniowe, instalacje do lamp
ulicznych, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe, lampy jako
urządzenia oświetleniowe, lampy oświetleniowe, lampy na energię
słoneczną, lampy do celów oświetleniowych, żarówki oświetleniowe
LED, urządzenia oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), urządzenia oświetleniowe LED, podwodne
lampy LED, 35 organizowanie pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, dystrybucja materiałów reklamowych
drogą pocztową, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, broszur i materiałów drukowanych), rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie
i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, prowadzenie aukcji, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line
za pośrednictwem Internetu, audyt przedsiębiorstw, automatyczne
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
dla firm, skomputeryzowane przetwarzanie danych, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, odczyt mierników elektrycznych do celów
wystawiania rachunków, sporządzanie faktur, pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania dotyczące cen, prognozy
rynkowe, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 37 budowa elektrowni wiatrowych, budowa
elektrowni wodnych, instalacja odgromników, instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń
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do kompensacji mocy biernej, instalacja urządzeń do oszczędzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, montaż
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa lub konserwacja generatorów energii
elektrycznej, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, pisanie programów komputerowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, programowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów komputerowych, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, pomiary inżynieryjne,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów pomiarowych.

(111) 300146
(220) 2016 08 10
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) KOCHANEK ROBERT, Pruszków, PL.
(540) THE ONES
(540)

(210) 460151

(531) 02.09.25, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, elektroniczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, optyczne nośniki danych, nośniki
do przechowywania danych, nagrane magnetyczne nośniki danych,
interaktywne płyty DVD, nagrane dyski wideo, nagrane płyty CD,
DVD, CD ROM, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, płyty, publikacja elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, 28 artykuły sportowe, sprzęt sportowy, hantle, pompony dla cheerleaderek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, organizowanie
zawodów sportowych, tanecznych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i kursów sportowych i tanecznych, usługi instruktorów sportu, usługi instruktorów tańca, informacja o powyższych usługach,
44 doradztwo w zakresie zdrowego stylu życia, odżywiania.
(111) 300147
(220) 2016 08 19
(210) 460482
(151) 2017 03 27
(441) 2016 12 05
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AGRISA
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, detergenty, detergenty w piance, płyny do czyszczenia, preparaty odtłuszczające
do silników.
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(111) 300148
(220) 2016 10 21
(210) 463017
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, IE.
(540) VIZIDOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftalmologiczne, leki
w postaci kropli do oczu zawierające Dorzolamide.
(111) 300149
(220) 2016 11 16
(210) 463951
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 16
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, IE.
(540) SALBUD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane w leczeniu
astmy, produkty zawierające substancje czynne: Budesonide i Salmeterol.
(111) 300150
(220) 2016 10 28
(210) 463263
(151) 2017 06 05
(441) 2017 01 02
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PROFI kids club
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, morski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, filmy i materiały edukacyjne oraz programy telewizyjne i radiowe nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub elektronicznych, pliki cyfrowe do pobrania z publikacjami
elektronicznymi, z obrazami oraz z treściami multimedialnymi, oprogramowanie gier, 16 publikacje drukowane, książki, podręczniki,
skrypty, zeszyty, czasopisma, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanych punktach handlowych
i poprzez sieci komputerowych programów komputerowych, filmów,
programów telewizyjnych i radiowych, publikacji drukowanych oraz
książek, podręczników, skryptów, zeszytów, materiałów piśmiennych, czasopism, materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej lub
zapisanej na innych nośnikach, 38 usługi w zakresie organizowania
przekazu oraz transmisji programów telewizyjnych lub radiowych,
organizowanie przekazu i rozpowszechnianie informacji i programów poprzez sieci elektroniczne, zwłaszcza Internet, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym organizowanie kursów i szkoleń
oraz innych form kształcenia, publikowanie książek, podręczników
i materiałów szkoleniowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i podręczników, udostępnianie edukacyjnych gier i treści multimedialnych on-linie nie do pobrania, produkcja filmów i nagrań, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie tłumaczeń,
organizowanie obozów wakacyjnych, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], usługi edukacyjne świadczone dla dzieci.
(111) 300151
(220) 2016 12 05
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) FOOT8BALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) FOOT8BALL
(540)

(210) 464754

(531) 27.05.01, 26.11.02, 21.03.24, 21.03.01
(510), (511) 28 sprzęt do gry w bilard i bilard nożny, stoły bilardowe
i stoły do bilardu nożnego, kije i końcówki do gier bilardowych, kule bi-
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lardowe i piłki do bilarda nożnego, sprzęt sportowy, piłki, rzutki, lotki,
bramki, kosze i siatki do gier zespołowych, gry towarzyskie i planszowe, zabawki, klocki, 35 sprzedaż w placówkach handlowych lub przez
Internet towarów z branży sportowej, odzieżowej, obuwniczej, 41 wypożyczanie sprzętu do gier, stołów bilardowych i stołów do bilarda
nożnego wraz z akcesoriami, informacja o imprezach i organizowanie imprez, zawodów sportowo rekreacyjnych, prowadzenie klubów
i usługi trenerskie w zakresie gier bilardowych i bilarda nożnego.

(111) 300152
(220) 2016 12 05
(210) 464763
(151) 2017 06 06
(441) 2017 01 23
(732) SIKORA ANDRZEJ, Kamień, PL.
(540) Colloquia Communia
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe.
(111) 300153
(220) 2016 12 07
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) LUBIŃSKI MICHAŁ WORKS 11, Katowice, PL.
(540) 11
(540)

(210) 464832

(531) 26.01.02, 27.07.01
(510), (511) 4 smary do broni, smary do narzędzi tnących, 8 bagnety, broń boczna inna niż palna, broń biała, przyrządy do ogłuszania
bydła, harpuny, kastety, noże, oprócz noży do papieru i noży chirurgicznych lub zawartych w tej klasie, noże myśliwskie, ostrza do broni, pałki, pałki policyjne, pochwy do szabli, scyzoryki, siekiery, stal
narzędziowa, sztylety, toporki, siekierki, 9 pasy bezpieczeństwa inne
niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, siatki
bezpieczeństwa, lunety celownicze do broni palnej, dalmierze, etui
na okulary, filtry do masek do oddychania, hełmy żołnierskie, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kombinezony dla nurków,
kombinezony ochronne dla lotników, lornetki, lunety, maski do nurkowania, maski ochronne, wykrywacze metali stosowane w przemyśle lub wojsku, nakolanniki dla robotników, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom, osłony
do ochrony twarzy robotników, kaski ochronne, okulary ochronne,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
rękawice do ochrony przed wypadkami, słuchawki na uszy, zatyczki
do uszu do nurkowania, 13 amunicja, broń balistyczna, pociski balistyczne, futerały na broń, kurki do broni, tłumiki do broni, broń dla
zmotoryzowanych jednostek uzbrojenia, broń ochronna na bazie
gazu łzawiącego, broń palna, celowniki do broni palnej, urządzenia
do celowania w broni palnej inne niż lunety celownicze, wyciory
do broni palnej, zamki do broni palnej, broń palna myśliwska, broń
palna sportowa, lusterka celownicze do strzelb i karabinów, kolby karabinowe z drewna, kapiszony, spłonki błyskowe inne niż zabawki, lufy do karabinów, łoża do karabinów, karabiny maszynowe,
przyrządy do ładowania nabojów, ładownice, taśmy na naboje, łuski
nabojowe, pistolety, moździerze, naramienne pasy do broni, pistolety, pistolety pneumatyczne, pociski, podstawy dział, rewolwery,
spłonki zapłonowe, zabezpieczenia spustu w strzelbach, strzelby,
proch strzelniczy, śrut ołowiany dla myślistwa, taśmy amunicyjne,
18 aktówki, dyplomatki, chlebaki, kufry podróżne, pagony, pasy
żołnierskie, plecaki, portfele, sakwy myśliwskie, pasy skórzane, smycze, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, walizki,
uprząż, 25 bezrękawniki, berety, buty, kamizelki, kamizelki taktyczne, kombinezony, koszule, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze-kołnierze, odzież
wodoodporna, pancerze, paski, rękawiczki, spodnie, swetry, T-shirty,
kieszenie do odzieży, 28 nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała,
ochraniacze łokci, broń do paint-balla, pistolety do paint-balla, amunicja do paint-balla, taktyczne panele udowe jako ochraniacze ciała.
(111) 300154
(220) 2016 12 07
(210) 464836
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ADAMCZYK ALICJA BARCELONA, Warszawa, PL.
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(540) showdog
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, 41 szkolenia i warsztaty z dziedziny pielęgnacji psów,
44 zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi higieniczne dla zwierząt,
usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych,
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.
(111) 300155
(220) 2016 12 09
(210) 465000
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Butryny, PL.
(540) Od rozrywki do biznesu!
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez integracyjnych, konferencji, konkursów, bankietów, obozy wakacyjne, obozy sportowe,
organizowanie przyjęć, organizowanie bali, organizowanie zawodów sportowych, rozrywka.
(111) 300156
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEMO CYTRYNA GAZOWANA
(540)

(210) 465005

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owocowe.
(111) 300157
(220) 2016 12 09
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kustosz
(510), (511) 32 piwo.

(210) 465008

(111) 300158
(220) 2016 12 09
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEMO
(540)

(210) 465011

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owocowe, syropy i inne
preparaty do sporządzania napojów.
(111) 300159
(220) 2016 12 09
(210) 465013
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) DRABENT WALDEMAR PPUH BAWAL, Białystok, PL.
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(540) BeComfy
(540)

(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszonych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce suszone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: obuwie skórzane, pantofle domowe, obuwie materiałowe, obuwie filcowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie ortotyczne, paski
skórzane, wyroby skórzane.

(111) 300164
(220) 2016 12 12
(210) 465036
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal sport Energy Natural BAR + guarana
(540)

(111) 300160
(220) 2016 12 09
(210) 465019
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) getfresh
(510), (511) 9 automaty do dystrybucji wody, 11 urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia chłodnicze, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę i do schładzania
wody, sterylizatory i urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody
pitnej, 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane, mineralne, aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, 39 pakowanie, magazynowanie, transport i dostarczanie wody,
43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje.
(111) 300161
(220) 2012 08 13 K
(210) 437050
(151) 2017 05 30
(441) 2015 03 30
(732) WEETABIX LIMITED, KETTERING, GB.
(540) ALPEN
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy ( przyprawy, przyprawy, lód, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 300162
(220) 2016 12 12
(210) 465033
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal sport Magnez Natural BAR+kakao
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary, brązowy, czarny, czerwony,
zielony, fioletowy
(531) 05.07.10, 05.07.14, 05.07.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszonych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce suszone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.
(111) 300163
(220) 2016 12 12
(210) 465035
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal sport Protein Natural BAR+białko
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
niebieski, zielony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.19, 05.07.01, 05.07.06,
05.07.10, 05.07.11, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.24

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
pomarańczowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.01, 05.07.06, 05.07.09, 05.07.10,
05.07.11, 05.07.14, 05.07.24, 25.01.01, 25.01.19
(510), (511) 29 bakalie, mieszanki: bakalii, owoców suszonych, owoców kandyzowanych i ziaren jadalnych, owoce suszone, owoce kandyzowane, skórki z owoców kandyzowane, rodzynki, 31 nasiona jadalne, orzechy, migdały.
(111) 300165
(220) 2016 12 12
(210) 465042
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 TRADYCJA
PRODUKCJI OD 1936 ROKU MASŁO EXTRA WŁOSZCZOWSKIE
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU 82%
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty, żółty, czerwony, biały,
brązowy
(531) 08.03.01, 08.03.07, 19.01.08, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17,
26.01.18, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masło, tłuszcze jadalne na bazie masła, tłuszcze jadalne z dodatkiem masła.
(111) 300166
(220) 2016 12 12
(210) 465060
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ADLIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ADLIKE
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, dostarczanie informacji marketingowych, marketing dotyczący promocji, przygotowywanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, wykonywanie materiałów reklamowych, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, programowanie stron
internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie witryn
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych .
(111) 300167
(151) 2017 06 13

(220) 2016 12 12
(441) 2017 02 20

(210) 465063
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(732) SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FEMIFLAMAX
(510), (511) 5 leki, dietetyczne substancje oraz żywność i napoje
do celów medycznych, suplementy diety, materiały dla celów medycznych, 16 książki, poradniki dla pacjentów i aptek, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały reklamowe, 35 administrowanie
programami lojalności, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, telemarketing, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, reklama.
(111) 300168
(220) 2016 12 12
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GETFRESH
(540)
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(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SKIN LAB GREEN +
(540)

(210) 465069

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.15.14, 01.15.15, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia chłodnicze, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę i do schładzania wody, sterylizatory i urządzenia
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, automaty do dystrybucji
wody, 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane,
mineralne, aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie
owoców, 39 pakowanie, magazynowanie, transport i dostarczanie
wody, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje.

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.01.04, 26.01.06, 24.13.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do celów leczniczych kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.

(111) 300169
(220) 2016 12 12
(210) 465071
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SŁOWIANKA,
Szczecinek, PL.
(540) Słowianka
(540)

(111) 300172
(220) 2016 12 12
(210) 465089
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KATPOL WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) KATPOL technologie do ekstremalnych warunków
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.02.01
(510), (511) 30 batony, ciasta, cukierki, czekolada, herbata mrożona, jogurt mrożony, lody spożywcze, napoje na bazie kakao i kawy,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, owocowe galaretki, pralinki,
słodycze, 32 napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych i/
lub miodu, kwas chlebowy, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje mineralne, nektary owocowe, soki owocowe, piwo,
sok pomidorowy wody stołowe.
(111) 300170
(220) 2016 12 12
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) KOT-PIEKUT KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) BAARON by FKB
(540)

(210) 465081

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.
(111) 300171
(151) 2017 05 29

(220) 2016 10 25
(441) 2017 02 06

(210) 463099

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.03.23
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, oleje silnikowe, oleje zwilżające,
smary, oleje zwilżające, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów,
smary do narzędzi tnących, 6 belki metalowe, opakowania blaszane
z białej blachy, deflektory kominowe metalowe, drobnica żelazna,
druciana tkanina, drzwi metalowe, dysze metalowe, dysze, końcówki
wylotowe z metalu, haki metalowe, kątowniki stalowe, klamry pasów
maszynowych, metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, kolanka do rur metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, korki metalowe, korki,
zakrętki metalowe, kratownice metalowe, kraty [ruszty] metalowe,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, naciągi pasów, metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm
metalowych [zaciski naprężające], ograniczniki metalowe, pancerze
z płyt, panele konstrukcyjne metalowe, naciągi pasów metalowe,
pierścienie dystansowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, pojemniki [kasety,
paki] metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki na paliwo płynne metalowe, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne
metalowe, przewody metalowe, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, przewody wodociągowe, metalowe, pudełka z metali nieszlachetnych, rurociągi zasilające metalowe, rurowe
przewody metalowe, rury i rurki metalowe, rury i rurki ze stali, smarowniczki, sprężyny [drobnica metalowa], sprzączki z metali nieszlachetnych, spustowe rury metalowe, śruby do łączenia przewodów,

124

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

metalowe, śruby metalowe, tuleje [drobnica metalowa], metalowe
przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, zamki do pojazdów
metalowe, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, obejmy
do zamocowania rur metalowe, rurociągi zasilające przewody metalowe, zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, drobne wyroby z żelaza, 7 tłoki do amortyzatorów [części maszyn], bębny [części maszyn], chłodnice
do silników, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu,
dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dźwigi do pojazdów,
elektrody do urządzeń spawalniczych, etykieciarki, maszyny do filtrowania, filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady] do maszyn
filtrujących, filtry powietrza chłodnic silników, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, gaźniki, maszyny dla górnictwa,
klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulcowe inne
niż do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, hydrauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, katalityczne konwertory,
koła zębate [zespoły] maszynowe, instalacje do kondensacji, konwertory paliwa do silników spalinowych, korbowody do maszyn, motorów lub silników, korby [części maszyn], rury do kotłów [części maszyn], linki sterownicze do maszyn lub silników, łożyska [części
maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, maszyny dla statków, maszyny do budowy dróg, maszyny wirujące, membrany do pomp, obrabiarki do metalu, instalacje do mycia pojazdów,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, napędowe
łańcuchy inne niż do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy
inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], obudowy
maszyn, odkurzacze, osłony maszyn, maszyny dla papiernictwa,
odolejacze pary, paski napędowe do wentylatorów silników, pasy
do maszyn, pasy do silników, podstawy [statywy] maszyn, pokrywy
[części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], membrany
do pomp, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny],
pompy paliwowe samonastawne, pompy paliwowe samonastawne,
maszyny na powietrze sprężone, prasy [maszyny do celów przemysłowych], regulatory [części maszyn], regulatory prędkości [obrotów]
do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], pompy smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężarki doładowujące, sprężyny [części
maszyn], sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe
[złącza] inne niż do pojazdów lądowych, urządzenia do ssania powietrza, maszyny dla statków, mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników,
świece zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, taśmowe przenośniki, tłumiki wydechu do silników,
uchwyty [części maszyn], wciągniki [części maszyn], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wirówki [maszyny], separatory
wody, wydechowe rury rozgałęźne do silników, złącza [części silników], złącza części silników, 9 akustyczne sygnalizatory, czujniki,
czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, grodzie akumulatorów elektrycznych, liczniki obrotów, pierścienie kalibrujące,
wskaźniki poziomu wody, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, sprawdziany do pomiarów gwintów, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, światła błyskowe [sygnały świetlne], tachometry,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia heliograficzne, urządzenia pomiarowe, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki
poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne
[przełączniki], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki [elektryczność], 11 aparatura i instalacje chłodnicze,
chłodnice do cieczy [instalacje], filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, urządzenia do oczyszczania gazu, górnicze lampy, instalacje klimatyzacyjne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia
klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, klosze
do lampy, obudowy do lampy, osłony do lampy, palniki do lampy, reflektory lampy, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy kierunkowskazów do samochodów, latarki, latarki kieszonkowe, latarki
kieszonkowe, elektryczne, aparatura do oczyszczanie gazu, aparatura do oczyszczanie oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczanie powietrza, instalacje do odsalanie wody morskiej, instalacje do ogrzewania pojazdów, urządzenia do oczyszczania oleju, osuszacze,
oszczędzacze paliwa, lampy oświetleniowe, urządzenia do oświetlenia pojazdów, palniki do lamp, instalacje podgrzewaczy, instalacja
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grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna w pojazdach, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia oświetleniowe w pojazdach, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania
powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, reflektory samochodowe, światła do rowerów, reflektory do samochodów, światła do samochodów, szkła do lamp, szperacze, światła do pojazdów,
światła do samochodów, światła rowerowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne do laboratoriów, aparatura do wentylacji [klimatyzacja], instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja], wentylacyjne
wyciągi, wentylatory [klimatyzacja], aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej, wyciągi wentylacyjne,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 12 amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, antypoślizgowe urządzenia do opon pojazdów, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażowe siatki
do pojazdów, bagażowe wózki [pojazdy], pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, błotniki, fartuchy błotników, fartuchy błotników, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kominy
do lokomotyw, kominy do statków, korki do zbiorników paliwa [gazu]
w pojazdach, kosmiczne pojazdy, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądowych, napędowe mechanizmy do pojazdów lądowych, bagażniki na narty do samochodów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], bagażniki
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy
wstecz do pojazdów, tapicerka do pojazdów, pojazdy wojskowe
transportowe, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu,
po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, przeciwpoślizgowe łańcuchy, przenośniki naziemne [transportery], przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, resory, sprężyny zawieszenia
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia w pojazdach), statki kosmiczne, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
wsteczne lusterka, zagłówki do siedzeń samochodowych, amortyzatory zawieszenie w pojazdach, resory zawieszenia w pojazdach,
17 amortyzujące zderzaki gumowe, przewody giętkie do chłodnic
pojazdów, ciepłochronne materiały, izolacyjne materiały, izolacyjne
taśmy, izolacyjne tkaniny, izolacyjne materiały ognioodporne, materiały ciepłochronne, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki, 40 frezowanie, informacje
o obróbce materiałów, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka
metalu, informacje o obróbce materiałów, oczyszczanie powietrza,
szlifowanie, ścieranie, usługi spawalnicze, 42 badania techniczne, badawczo-rozwojowe prace [dla osób trzecich], inżynieria techniczna,
kalibrowanie, cechowanie [pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 300173
(220) 2016 12 12
(210) 465100
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) TANDEM-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, PL.
(540) TANDEM
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, beton
ogniotrwały, podłogi betonowe, betonowe rury, belki betonowe,
panele betonowe, betonowe przewody, pokrycia betonowe, bloczki
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betonowe, ściany betonowe, płyty betonowe, pojemniki betonowe,
pachołki betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, beton
do odlewania, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy brukowe,
betonowe materiały budowlane, zaprawa betonowa wyważana,
betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana,
beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, niemetalowe formy do betonu, kanały odwadniające-drenażowe konstrukcje
betonowe, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, drogowe
bariery ochronne z betonu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, wymieszany beton wylewany na miejscu, gotowe
betonowe elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, wykończenia betonowe z fakturą, tablice wykonane z betonu, szalunki
niemetalowe do betonu, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, beton
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, mieszanka do łatania betonu wykonana
z zasad smołowych, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów
rzeki, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, okienne skrzynki
na kwiaty wykonane z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru,
materiały kruszywowe do stosowania w betonie, ściany betonowe
do celów budowlanych, kratki burzowe jako drenażowe konstrukcje
betonowe, 37 budowa dróg, budowa fundamentów dróg, budowa
dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, budowanie
dróg kolejowych, budowa jezdni, budowa ulic, budowa rurociągów,
budowa tuneli, budowa fundamentów, budowa podłóg, budowa
elektrowni, budowa systemów odwadniających, budowa obiektów
publicznych, budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa fundamentów budynków, budowa systemów ścieków, układanie i budowa
rurociągów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu.
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(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ich elementy i akcesoria metalowe,
19 drzwi niemetalowe, ich elementy i akcesoria niemetalowe.
(111) 300177
(220) 2016 12 13
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań, PL.
(540) MIN’S ONIGIRI
(540)

(210) 465128

(111) 300175
(220) 2016 12 12
(210) 465115
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) GORZELAK GRZEGORZ GOBOR, Boronów, PL.
(540) GOBOR
(510), (511) 20 elementy meblowe, elementy mocujące do mebli,
niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, elementy wnętrza szaf, meble, niemetalowe elementy łączące do mebli,
przenośne stelaże wystawowe na reklamy, stelaże do łóżek, stelaże
do łóżek drewniane, stelaże tapczanów, stelaże wystawowe, stelaże
z listew do łóżek, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli.

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty
z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
kotlety rybne, krakersy rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przygotowane ślimaki, zupy, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe dania z ryżu, sushi,
mąka i produkty zbożowe, makaron, chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wypieki, desery, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, miód, produkty pszczele, melasa, drożdże, sól, musztarda,
ketchup, majonez, przyprawy i dodatki smakowe, sosy do sałatek,
paszteciki, kanapki, pizze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia, przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski-słodycze
zawierające ziarna, orzechy, owoce, 35 zarządzanie restauracjami,
hotelami, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, stołówkami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo
w zarządzaniu restauracjami i hotelami na zasadach franchisingu,
zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu w zakresie żywności, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
sprzedaży towarów: woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz
alkoholowe, napoje izotoniczne oraz energetyzujące, żywność dietetyczna, suplementy diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież,
tatuaże, naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi administrowania i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu,
kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering
żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań,
konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów
i warsztatów szkoleniowych.

(111) 300176
(220) 2016 12 13
(210) 465120
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) PASTWA TOMASZ SPUTNIK, Starogard Gdański, PL.
(540) Sputnik

(111) 300178
(220) 2016 12 14
(210) 465175
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa, PL.
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI WERYFIKACJA GHG

(111) 300174
(220) 2016 12 12
(210) 465114
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) DEMIURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) DEMIURG
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne, usługi w zakresie
inżynierii budowlanej, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i projektowanie budowlane, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego.
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 07.01.14, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.16, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-ROMy, dyskietki,
16 druki, książki, przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa
periodyczne, kalendarze, katalogi, instrukcje, artykuły piśmienne,
35 usługi w zakresie tworzenia baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów,
które uzyskały prawo do używania znaków zgodności, usługi w zakresie kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej, badania
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, badania i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji o systemach oceny zgodności,
41 usługi szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny
zgodności, organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności, 42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jednostek
certyfikujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi, usługi
w zakresie badania biegłości akredytowanych jednostek, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania
z normami technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz
w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów ich wytwarzania z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi,
badania techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów,
tworzenie oprogramowania komputerowego,, 45 opiniowanie aktów prawnych i dokumentów normatywnych.
(111) 300179
(220) 2016 12 14
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) MOCZKOWSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) Europig
(540)

(210) 465180

Kolor znaku: żółty, ciemnoniebieski
(531) 01.01.01, 01.01.04, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji,
35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja
tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni,
wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia
reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyj-
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ne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, usługi
podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne
prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż: żywych zwierząt, zwierząt hodowlanych
do reprodukcji, 39 transport, transport żywych zwierząt, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów,
fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu,
transport kolejowy, spedycja, informacja o składowaniu, informacja
o transporcie, logistyka transportu, udzielanie wskazówek o trasie
dojazdu do celów podróży, pilotowanie, usługi kurierskie dotyczące
towarów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, składowanie towarów, usługi rozładunku towarów, usługi
transportu samochodami silnikowymi, załadunek, wyładunek statków, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 300180
(220) 2016 12 14
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) KOCHMAŃSKI MACIEJ, Krzemienica, PL.
(540) KOCHMANSKI STUDIO KREACJI
(540)

(531) 03.01.08, 26.11.13, 27.05.01

(210) 465182

Nr 1/2018
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(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe, odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], etui na okulary dziecięce, etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych,
etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover
do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, okulary
przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, paski
do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych,
skórzane etui na tablety, skurzane etui na telefony komórkowe, torby do noszenia komputerów, 18 aktówki wykonane z imitacji skóry,
aktówki wykonane ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby
na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, etui na banknoty, etui na bilety
okresowe, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe wykonane
ze skóry, etui na karty kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na klucze z imitacji skóry, etui na klucze, etui na prawo jazdy,
etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, etui futerały na dokumenty,
kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kufry bagażowe, kufry i walizki, kufry podróżne, małe plecaki, małe torby dla mężczyzn,
małe walizki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci, parasole i parasolki, parasole teleskopowe,
parasole, parasolki i parasole (duże), paski do torebek na ramię, paski
z imitacji skóry, pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki,
podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej,
pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce podróżne na ubrania, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele
do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na karty, portfele,
portmonetki (wyroby ze skóry), przeciwsłoneczne parasole, pudła
skórzane na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane
teczki, skórzane etui na karty kredytowe, skórzane pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane walizki podróżne, teczki
i aktówki, teczki ze skóry, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież sportową, torby
na pas i na biodra [nerki], torby na przybory toaletowe sprzedawane
bez wyposażenia, torby na ramię, torby na wyjazdy weekendowe,
torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane
ze skóry, torby naramienne dla dzieci, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, torby podróżne [podręczne], torby podróżne
[wyroby skórzane], torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych,
torby przenośne, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby
sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby typu
listonoszka, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra, torebki-paski, torebki, portmonetki i portfele, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na pobyt jednodniowy, walizki
podróżne, walizki skórzane, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], 25 chustki i apaszki, futra [odzież],
krawaty, muszki, nakrycia głowy, paski (odzież], paski do smokingów,
paski materiałowe [odzież], paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, rękawiczki, szelki.

(111) 300181
(220) 2016 12 14
(210) 465187
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) trizer
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja,
mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne.
(111) 300182
(151) 2017 06 09

(220) 2016 12 14
(441) 2017 02 20

(210) 465188
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(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) LOTAR KRZYSZTOF LOTA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 filce tapicerskie, formatki z pianki, frytki z pianki, granulaty z pianki, kulki silikonowe, lateks, maty kokosowe do użycia
w produkcji, pianki lateksowe do produkcji materacy, pianki poliuretanowe [półprzetworzone], pianki poliuretanowe trudnopalne,
pianki tapicerskie, pianki visco-termoelastyczne do produkcji materacy, włóknina puszysta do użycia w produkcji, 39 konfekcjonowanie
pianki poliuretanowej.
(111) 300183
(220) 2016 12 14
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) LOTAR SOUNDS MUSIC
(540)

(210) 465190

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 24.17.10, 24.17.13, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w zakresie reklamy i promocji, działalność reklamowa, marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, promowanie
koncertów muzycznych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 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 radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań muzycznych, prowadzenie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień
artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo .
(111) 300184
(220) 2016 12 14
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) THE WHITE TIGERS MUSIC BAND
(540)

(210) 465192

(531) 03.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 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 radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań
muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywko-
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wych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów
muzycznych na żywo .

(111) 300185
(220) 2016 12 14
(210) 465194
(151) 2017 06 09
(441) 2017 02 20
(732) LOTA KRZYSZTOF, Wieruszów, PL.
(540) LOTAR
(510), (511) 17 filce tapicerskie, formatki z pianki, frytki z pianki, granulaty z pianki, kulki silikonowe, lateks, maty kokosowe do użycia
w produkcji, pianki lateksowe do produkcji materacy, pianki poliuretanowe [półprzetworzone], pianki poliuretanowe trudnopalne,
pianki tapicerskie, pianki visco-termoelastyczne do produkcji materacy, włóknina puszysta do użycia w produkcji, 39 konfekcjonowanie
pianki poliuretanowej.
(111) 300186
(220) 2016 12 15
(210) 465221
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) smartARS
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe.
(111) 300187
(220) 2016 12 15
(210) 465225
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) FARADAY CHARGE SYSTEM
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja,
konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i portali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego .
(111) 300188
(220) 2016 12 15
(210) 465227
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) ENERGA VOLT
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja,
konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i portali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego.
(111) 300189
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OMG!
(540)

Nr 1/2018

(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.

(111) 300190
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OMG! *OH MY GUY
(540)

(210) 465233

Kolor znaku: biały, błękitny, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.03, 01.15.11, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.
(111) 300191
(220) 2016 12 15
(210) 465234
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car vanilla & lavender
(510), (511) 3 środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 odświeżacze samochodowe.
(111) 300192
(220) 2016 12 15
(210) 465235
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car citrus flash
(510), (511) 3 środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 odświeżacze samochodowe.
(111) 300193
(220) 2016 12 15
(210) 465237
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril hot fresh
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 300194
(220) 2016 12 15
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OMG! *OH MY GIRL
(540)

(210) 465239

(210) 465232

Kolor znaku: czarny, jasnoróżowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.04, 01.15.11, 01.01.03, 26.11.13
(510), (511) 14 zegarki, pudełka na zegarki.
(531) 27.05.01, 24.17.04

(111) 300195
(151) 2017 06 13

(220) 2016 12 15
(441) 2017 02 27

(210) 465240

Nr 1/2018
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(732) ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, Warszawa, PL.
(540) KAFE ZIELONY NIEDŹWIEDŹ
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, 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, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(111) 300196
(220) 2016 12 15
(210) 465241
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril first day of spring
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 5 preparaty do odświeżania powietrza.
(111) 300197
(220) 2016 12 15
(210) 465259
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) BIOHUMUS Life
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 300198
(220) 2016 12 15
(210) 465261
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) FIRMA DYSTRYBUCYJNA KABANOS K. SZEPIOŁA S.
STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) WARMIOK Smak prawdziwych wędlin!
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, konserwy mięsne, mięso, mięso
konserwowe, mięso solone, smalec, szynka, wątroba, wędliny, wieprzowina, jelita do wyrobu kiełbas.

(111) 300199
(220) 2016 12 15
(210) 465264
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max eucalyptus power
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 300200
(220) 2016 12 15
(210) 465273
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) Home Box Office, Inc., Nowy York, US.
(540) CINEMAX
(510), (511) 9 nagrane płyty video, DVD, płyty cyfrowe w wysokiej
rozdzielczości zawierające dramatyczne, komediowe, dokumentalne, sportowe, muzyczne i rewiowe seriale i programy telewizyjne,
materiały cyfrowe, a mianowicie pobieralne nagrane pliki video i pliki graficzne zawierające dramatyczne, komediowe, dokumentalne,
sportowe, muzyczne i rewiowe seriale telewizyjne, ścieżki dźwiękowe zapisane na płytach kompaktowych i cyfrowych płytach audio
zawierające dramatyczne, komediowe, dokumentalne, sportowe,
muzyczne i rewiowe seriale telewizyjne.
(111) 300201
(220) 2001 06 13
(210) 236917
(151) 2017 06 02
(732) GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) wp.pl
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe, multimedialne programy komputerowe, magnetyczne nośniki
danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje na nośniku CD,
karty kredytowe, 16 druki i materiały drukowane w tym książki, podręczniki instruktażowe, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika,
czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
przemysłu komputerowego i internetu, formularze i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki
użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania., 35 usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania ich w internecie w formie stron internetowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, usługi w dziedzinie badania mediów,
usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, usługi
w zakresie pośrednictwa w handlu samochodami, usługi w zakresie
przetwarzania danych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie analiz
i zestawień finansowych, usługi informacyjne dotyczące finansów,
usługi w zakresie handlu papierami wartościowymi, usługi w zakresie handlu nieruchomościami oraz usługi w zakresie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, 37 usługi w zakresie instalacji, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu
i danych, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych bezpośrednio z baz danych bądź
poprzez Internet, 39 usługi w zakresie pośrednictwa turystycznego,
41 usługi edukacyjne dotyczące przetwarzania danych i tekstów,
w tym organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów na temat
danych komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz internetu a także prowadzenie szkoleń w zakresie
projektowania, rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, 42 usługi komputerowe, w tym usługi w zakresie programowania komputerowego,
usługi w zakresie tworzenia stron internetowych, usługi w dziedzinie
prowadzenia katalogu w WEB, który organizuje i umieszcza w spisie
rozpowszechnione adresy WEB, grupy wiadomości i inne źródła informacji w łatwych do wyszukania obszarach tematycznych umożliwiających klientowi łatwy do nich dostęp, usługi w zakresie projektowania, rozbudowywania i uaktualniania sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
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(111) 300202
(220) 2001 06 13
(210) 236919
(151) 2017 06 02
(732) GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) wp
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe, multimedialne programy komputerowe, magnetyczne nośniki
danych, dyski z nagraniami, kasety wideo, publikacje na nośniku CD,
karty kredytowe, 16 druki i materiały drukowane w tym książki, podręczniki instruktażowe, instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika,
czasopisma, rysunki, broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
przemysłu komputerowego i internetu, formularze i arkusze z danymi do programów komputerowych i komputerów oraz podręczniki
użytkownika i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, 35 usługi reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania ich w internecie w formie stron internetowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, usługi w dziedzinie badania mediów,
usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, usługi
w zakresie pośrednictwa w handlu samochodami, usługi w zakresie
przetwarzania danych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie analiz
i zestawień finansowych, usługi informacyjne dotyczące finansów,
usługi w zakresie handlu papierami wartościowymi, usługi w zakresie handlu nieruchomościami oraz usługi w zakresie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, 37 usługi w zakresie instalacji, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu
i danych, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych bezpośrednio z baz danych bądź
poprzez Internet, 39 usługi w zakresie pośrednictwa turystycznego,
41 usługi edukacyjne dotyczące przetwarzania danych i tekstów,
w tym organizowanie, sponsorowanie i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i sympozjów na temat
danych komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz internetu a także prowadzenie szkoleń w zakresie
projektowania, rozbudowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputerowych, baz danych oraz sprzętu
do przetwarzania tekstów i sprzętu komputerowego, 42 usługi komputerowe, w tym usługi w zakresie programowania komputerowego,
usługi w zakresie tworzenia stron internetowych, usługi w dziedzinie
prowadzenia katalogu w WEB, który organizuje i umieszcza w spisie
rozpowszechnione adresy WEB, grupy wiadomości i inne źródła informacji w łatwych do wyszukania obszarach tematycznych umożliwiających klientowi łatwy do nich dostęp, usługi w zakresie projektowania, rozbudowywania i uaktualniania sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
(111) 300203
(220) 2015 01 27
(151) 2017 07 27
(441) 2015 05 11
(732) HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, PL.
(540) DrMED
(540)

(210) 438143

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze produkty
do pielęgnacji niemowląt, wata do celów kosmetycznych, środki
kosmetyczne wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły do karmienia i smoczki, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 35 usługi
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informacyjne dla konsumentów, usługi w zakresie handlu towarami:
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty do ochrony
słuchu, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły
do karmienia i smoczki, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne
implanty, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych,
kosmetyki, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, nielecznicze
kuracje do skóry głowy, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, wata do celów kosmetycznych, środki kosmetyczne wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych.

(111) 300204
(220) 2015 03 17
(210) 440372
(151) 2016 11 04
(441) 2015 07 06
(732) MALICKI PAWEŁ BATON WARSZAWSKI, Warszawa, PL.
(540) BATON WARSZAWSKI CWANIAK
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych,
30 wyroby cukiernicze, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, orzechowe wyroby cukiernicze, piekarnicze wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
produkty zbożowe w postaci batonów, batony, batoniki, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców, batony
zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony energetyczne, batoniki cukiernicze, batoniki muesli, batony na bazie granoli, batoniki na bazie nasion, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony czekoladowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, tarty, herbatniki,
płatki zbożowe, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców (granola), bakalie, nasiona, kakao, siemię lniane, kasze, ryż,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów cukierniczych,
żywności dietetycznej, suplementów diety i produktów zbożowych
za pośrednictwem sklepów stacjonarnych i internetowych, w tym
sprzedaży wysyłkowej, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, udzielanie porad i informacji konsumentom.
(111) 300205
(220) 2016 01 11
(210) 451187
(151) 2016 11 18
(441) 2016 04 11
(732) PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Memo i przedszkolaki
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video,
dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych
zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki, filmy
do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy
komputerowe, translatory elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do odtwarzania dźwięku, 16 książki,
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wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, broszury i czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje wymiennokartkowe, fotografie,
materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, czcionki i matryce drukarskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego, prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, wydawnictw dziełowych
i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji
filmów, tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych,
publikowania tekstów audiowizualnych i tekstów innych niż reklamowe, usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania
w trybie on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek
za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze, usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych
i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów,
wystaw i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych.

(111) 300206
(220) 2016 03 30
(210) 454317
(151) 2017 05 30
(441) 2016 07 04
(732) Jagodziński Robert PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ROSTAL, Kostrzeszyn, PL.
(540) ROSTAL
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), alpaka,
barierki ochronne metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, biały metal,
blacha stalowa ocynowana, blacha [płyty, arkusze], boazeria metalowa, bochny pudlarskie [metalurgia], bramy metalowe, brąz, wyroby
artystyczne z brązu, łańcuchy dla bydła, cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], chrom (Cr), rudy chromu, cyna (Sn), cynk (Zn), cyrkon
(Zr), dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, daszki [budownictwo] metalowe, deflektory kominowe metalowe, przewody
do drenażu metalowe, drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drut żelazny, drut
[przewód] antenowy, dwuróg blacharski, dysze metalowe, dysze,
końcówki wylotowe z metalu, formy odlewnicze metalowe, ruda galenitu, gałki [uchwyty] metalowe, german (Ge), glin [aluminium], glucyn [beryl], gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], formy,
odlewy do gzymsów metalowych, gzymsy metalowe, hafn [celt],
haki do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań, metalowe, haki metalowe, ind (In), kadm, kadzie metalowe, kapsle do butelek metalowe, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych,
kątowniki stalowe, kęsiska płaskie, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, klamry pasów maszynowych, metalowe, kobalt
surowy [metal], kokile, wlewnice [odlewnictwo], kolanka do rur metalowe, kolejowe materiały metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe szkielety ramowe do konstrukcji
metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe [budownictwo],
konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], korki, zakrętki metalowe,
kapsle do korkowania metalowe, kostka brukowa metalowa, kowadła, kowadła [przenośne], kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe,
kratownice [kładki] metalowe, kraty ochronne do pieców metalowe,
kraty [ruszty] metalowe, metalowe materiały do krycia dachów,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kule stalowe, limonit,
liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, lodowiska
[konstrukcje metalowe], twardy] (stopy na luty twarde, drut do lutowania metalowy, pręty do lutowania metalowe [twarde], łańcuchy
metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, łaty metalowe, łub-
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ki (nakładki stykowe) do szyn, łupki, metalowe zaczepy do płytek
dachowych magnez (Mg), mangan (Mn), maszty [słupy] metalowe,
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe kołki do ścian, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, drut z miedzi nieizolowany, pierścienie
z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona, molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, nadproża metalowe, nakrętki
metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], zaciski do naprężania,
nasadki na laski metalowe, nasadki na liny [chomątka] metalowe, nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], nasady kominowe metalowe, nawijarki niemechaniczne do rur giętkich metalowe, nawijarki
niemechaniczne do węży giętkich metalowe, nikiel (Ni), niob (Nb),
nity metalowe, obręcze do beczek metalowe, odrzwia metalowe,
haki metalowe do wieszania odzieży, ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia do drzwi metalowe, okucia
do łóżek metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia
metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien,
okucia okienne (ozdobne), metalowe, ołów surowy lub półprzetworzony, opiłki metalowe, osłony do rur metalowe, osłony drzew, metalowe, ościeżnice metalowe, paliki namiotowe metalowe, palisady
[ogrodzenia] metalowe, naciągi metalowe pasów, metalowe materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych, pasy metalowe [nosiłki]
do ładunków, pierścienie nagwintowane, pierścienie oporowe metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, płytki metalowe [budownictwo],
płyty konstrukcyjne metalowe, gwoździe, hufnale do podków, podłużnice [części nośne schodów] metalowe, pokrycia dachów metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi
przesuwnych [z metalu], przegrody metalowe, armatura do przewodów metalowa, przewody instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa, przewody wodociągowe, metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych
powierzchniach, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], rolki,
prowadnice do okien przesuwnych, urządzenia do parkowania rowerów metalowe, rudy metali, przewody rurowe metalowe, rury centralnego ogrzewania, metalowe, rury i rurki metalowe, rusztowania
metalowe, ruszty beleczkowe (w paleniskach otwartych), rygle
do zasuw okiennych, rynny metalowe, schody obudowy metalowe
do schodów, siatka druciana (cienka), słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy
[podpory] metalowe, pręty metalowe do spawania, sprężyny [drobnica metalowa], sprzączki z metali nieszlachetnych, spustowe rury
metalowe, lut ze srebra, arkusze, blacha stalowa, rolety ze stali, stal
lana [staliwo], stal lub surówka, stal surowa lub półprzetworzona,
stop łożyskowy, stopy metali nieszlachetnych, stopy srebrno-cynowe [platerowane], stopy srebrno-niklowe, stopy stali, sworznie metalowe, szalunki do betonu metalowe, szczęki imadeł metalowe, śruby
do łączenia przewodów, metalowe, śruby metalowe, tantal [metal],
taśma stalowa, tombak, obudowy tubiningów metalowe, tuby stalowe, tuleje [drobnica metalowa], tytan (Ti), uszczelki metalowe,
usztywniacze [okucia budowlane] metalowe, wanad (V), warsztatowe imadła, metalowe, wiązadła metalowe, wolfram (W), wsporniki
metalowe dla budownictwa, zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski
[klamry] metalowe, zamknięcia do butelek metalowe, zamknięcia
do okien, metalowe [okna podnoszone], zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zamknięcia drzwiowe
[nieelektryczne], obejmy metalowe do zamocowania rur, metalowe
kastry do mieszania zaprawy murarskiej, przewody, rurociągi zasilające metalowe, zasłony metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zatyczki [wyroby żelazne], zawiasy metalowe, zawiasy pasowe metalowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, zawleczki do kół i inne,
zawory do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, zbrojeniowe materiały do betonu, metalowe, zbrojeniowe materiały do przewodów
rurowych, metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektryczne], złącza
metalowe do łańcuchów, złączki rur metalowe, lut ze złota, taśmy
do związywania metalowe, drobne wyroby z żelaza, napinacze taśm
z żelaza [zaciski naprężające], rudy z żelaza, żelazo obręczowe, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazotytan, żelazowolfram,
żeliwo surowe lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe,
40 obróbka materiałów: chromowanie, cynowanie, farbiarstwo
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(usługi związane z farbiarstwem), folusznictwo, fotochemigrafia, frezowanie, galwanizacja, grawerowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, łączenie materiałów na zamówienie, magnesowanie,
hartowanie metali, obróbka metali, niklowanie, informacje o obróbce materiałów, odlewanie metali, platerowanie metali, pokrywanie
kadmem, polerowanie [ścieranie], posrebrzanie, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, spawanie, lutowanie, szlifowanie, ścieranie, trasowanie laserem, trawienie [np. powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości], złocenie.

(111) 300207
(220) 2016 04 18
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CZECH GRZEGORZ, Wrocław, PL.
(540) DCN GALLERY
(540)

Nr 1/2018

(540) ALLPER OFFICE SUPPLY
(540)

(210) 455041

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele (obrazy, malarstwo), albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bielizna stołowa papierowa, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki
listowe (papeteria), bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych
(samoprzyczepne, rozciągliwe) do paletyzacji, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma (periodyki), fotografie (wydrukowane), fotograwiura, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty
(artykuły piśmienne), książki, litograficzne dzieła sztuki, litografie,
malarstwo (obrazy) oprawione lub nie, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe (amortyzujące, do wyściełania) z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki (notesy), notesy podręczne,
obrazy, papier do pisania, płótno do malarstwa, podręczniki (książki),
podstawki pod kufle do piwa, portrety, prospekty, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, reprodukcje graficzne, ryciny (grawerowanie), sztalugi malarskie, teczki
na dokumenty (artykuły biurowe), teczki, skoroszyty (artykuły biurowe), torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki papierowe (rożki) w kształcie stożka, ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia (artykuły piśmienne), zeszyty.
(111) 300208
(220) 2016 06 20
(210) 458038
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) 3J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, PL.
(540) dottsi makes it clean
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 01.15.15, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki do mycia podłóg, 21 szmatki
do czyszczenia, ściereczki do kurzu.
(111) 300209
(220) 2016 06 20
(210) 458039
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) 3J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, PL.

Kolor znaku: fioletowy, biały, czarny
(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 papier światłoczuły, 2 toner [tusz] do fotokopiarek,
wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, 3 środki odświeżające powietrze [zapachowe], powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do mycia podłóg, 6 metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, 7 drukarki 3D, 9 naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, komputery, komputery przenośne [podręczne], pokrowce na laptopy, klawiatury komputerowe, tablety,
drukarki komputerowe, diody świecące [LED], torby do noszenia
komputerów, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektolumincscencyjnych [LED], żarówki oświetleniowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 16 taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, tusz chiński, papier, niszczarki do papieru do użytku biurowego, pióra i długopisy [artykuły biurowe], 21 szmatki
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, 37 regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów.
(111) 300210
(220) 2016 10 27
(210) 463209
(151) 2017 08 07
(441) 2017 01 02
(732) ROZMUS PRINZ MARCELINA MANA MANA, Gdynia, PL.
(540) mana mana
(540)

(531) 04.03.99, 27.05.01
(510), (511) 18 etui z imitacji skóry, kosmetyczki, małe damskie torebki bez rączki, plecaki, portfele, portfele skórzane, skórzane torebki, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki na biodra
[nerki], torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki, portmonetki i portfele, torebki-paski, torebki-paski na biodra, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących
towarów: etui z imitacji skóry, kosmetyczki, małe damskie torebki bez
rączki, plecaki, portfele, portfele skórzane, skórzane torebki, torebki,
torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki
na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki wykonane z imitacji
skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki, portmonetki i portfele,
torebki-paski, torebki-paski na biodra, obuwie, odzież, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, paski
z materiału, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: etui z imitacji skóry, kosmetyczki, małe damskie torebki bez rączki, plecaki, portfele,
portfele skórzane, skórzane torebki, torebki, torebki damskie, torebki
do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki noszone
na biodrach, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
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ze skóry, torebki, portmonetki i portfele, torebki-paski, torebki-paski na biodra, obuwie, odzież, paski, paski skórzane, paski tekstylne,
paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 300211
(220) 2014 02 27
(210) 425392
(151) 2017 04 20
(441) 2014 06 09
(732) SPI WEST PORT, INC., SOUTH SAN FRANCISCO, US.
(540) alō
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje aloesowe.
(111) 300212
(220) 2014 12 08
(210) 436538
(151) 2017 08 21
(441) 2015 03 30
(732) RNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn, PL.
(540) System SAURON
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne systemy
kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterownicze,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany graficzne,
interaktywne urządzenia do transferu danych, koncentratory połączeń, mechanizmy zdalnego sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji
graficznych, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
sieci do transmisji danych, sieci komunikacyjne, sieci optyczne, sieci
telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny,
sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, systemy
przetwarzania danych, urządzenia do monitorowania przebiegu
procesów, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
elektryczne do sterowania procesami, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do zdalnego sterowania, zdalne urządzenia do monitorowania .
(111) 300213
(220) 2015 07 14
(151) 2017 06 24
(441) 2015 10 26
(732) BAJSON TADEUSZ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 444735

(531) 24.09.05, 24.09.07, 26.01.03, 26.11.02, 26.13.25
(510), (511) 14 bransoletki do zegarków, budziki, etui na zegarki, koperty do zegarków, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów
i zegarków, obudowy do zegarów, paski do zegarków, pudełka na biżuterię, szkiełka do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, zegarki,
zegary.
(111) 300214
(220) 2016 11 12
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.

(210) 463826
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(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
czarny, biały
(531) 03.01.14, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome,
zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania,
transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki, łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne,
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane,
układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek, 41 usługi w zakresie produkcji
radiowej, filmowej i telewizyjnej, usługi studiów filmowych, telewizyjnych, radiowych i muzycznych, tworzenie scenariuszy filmowych,
wynajem sprzętu i scenografii do realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej i nagrań muzycznych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi zawodów i imprez sportowych,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów
i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu sportowego,
wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów,
widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi
edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi
studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.
(111) 300215
(220) 2016 11 29
(151) 2017 07 24
(441) 2017 04 03
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(210) 464494

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 03.01.02, 03.01.23, 24.01.03, 24.11.18, 26.04.15, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, usługi public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, miasta
i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów,
druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama
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billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych,
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza miasta i gminy oraz podmiotów powiązanych z miastem i gminą: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji
w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych,
rocznicowych oraz usług promocji miasta i gminy organizowane lub
współorganizowane przez miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz
formach przekazu elektronicznego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz
innych formach przekazu elektronicznego w celu promocji miasta
i gminy, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych
i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami, pokazami,
targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetargów,
usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek,
upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papierowych
i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, produktów lokalnych,
regionalnych oraz towarów promujących miasto i gminę, w sklepach
detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych
i informatycznych, także poprzez sieć komputerową, usługi wzornictwa przemysłowego w zakresie reklamy, gromadzenie i przetwarzanie danych, usługi pośrednictwa pracy, 36 działalność finansowa,
usługi związane z zarządzaniem i obrotem majątkiem nieruchomym
i infrastrukturą, dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, działalność inwestycyjno-budowlana (deweloperska), wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminy oraz nad majątkiem podmiotów
powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo
i informacja finansowa, pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie
giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby rozrachunkowe, zasiłki i pomoc
społeczna, 37 nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, budownictwo specjalistyczne, naprawy, usługi instalacyjne, wynajem pojazdów i sprzętu budowlanego, 38 usługi w zakresie
telekomunikacji, agencje informacyjne, łączność poprzez terminale
komputerowe i sieć komputerową, poczta elektroniczna, usługi
transferu danych, zapewnianie dostępu do baz danych, fora dla serwisów internetowych i społecznościowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, 39 transport osobowy i towarowy,
transport dzieci, transport osób starszych i niepełnosprawnych, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej, dystrybucja wody,
40 uzdatnianie wody (oczyszczanie wody), ścinanie i obróbka drewna, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
(przetwarzanie), recykling odpadów i śmieci, spalanie śmieci i odpadów, 41 usługi w zakresie udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych,
imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, działalność kulturalna: usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek
upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny
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kultury, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych,
plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe,
usługi związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa,
organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na nośnikach magnetycznych,
optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, działalność rozrywkowa, działalność
edukacyjna i opiekuńcza, prowadzenie placówek edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli i szkół, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 42 projektowanie techniczne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, badania, ekspertyzy oraz inne usługi naukowe
i techniczne, wzornictwo przemysłowe, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, analizy wody, audyt energetyczny, badania geologiczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, hosting serwerów i stron internetowych, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie
domów dziecka, domów integracyjno-rodzinnych, prowadzenie pogotowia opiekuńczego, usługi w zakresie organizacji obozów wakacyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na zebrania, hotele, bursy, rezerwacje miejsc noclegowych, hotele i schroniska dla zwierząt,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi medyczne, prowadzenie placówek ochrony zdrowia, informacja o zdrowiu i promocja zdrowia, prowadzenie hospicjów i domów opieki, usługi w zakresie leczenia uzależnień,
prowadzenie placówek pomocy psychologicznej, usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, projektowanie krajobrazów, usługi z zakresu szkółek roślin,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i prawami własności
przemysłowej, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu
prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej, prowadzenie i nadzór nad agencjami adopcyjnymi, działalność związana
z usługami pogrzebowymi i kremacyjnymi.

(111) 300216
(220) 2016 11 29
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) GMINA MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(210) 464499

(531) 03.01.02, 03.01.23, 24.01.03, 24.11.18, 26.04.02, 26.04.15
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, usługi
public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów, miasta
i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów,
druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnia-
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nie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
gospodarcza miasta i gminy oraz podmiotów powiązanych z miastem
i gminą: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów
i usług lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług
promocji miasta i gminy organizowane lub współorganizowane przez
miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach
magnetycznych, optycznych oraz formach przekazu elektronicznego,
usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego
w celu promocji miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami,
aukcjami, pokazami, targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia,
pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, bielizny
stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introligatorskich,
wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, produktów lokalnych, regionalnych oraz towarów promujących miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych
i informatycznych, także poprzez sieć komputerową, usługi wzornictwa przemysłowego w zakresie reklamy, gromadzenie i przetwarzanie
danych, usługi pośrednictwa pracy, 36 działalność finansowa, usługi
związane z zarządzaniem i obrotem majątkiem nieruchomym i infrastrukturą, dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, działalność inwestycyjno-budowlana (deweloperska), wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad
majątkiem gminy oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych
z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finansowa, pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych
z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw,
konkursów, koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych
imprez, izby rozrachunkowe, zasiłki i pomoc społeczna, 37 nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, budownictwo
specjalistyczne, naprawy, usługi instalacyjne, wynajem pojazdów
i sprzętu budowlanego, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, agencje
informacyjne, łączność poprzez terminale komputerowe i sieć komputerową, poczta elektroniczna, usługi transferu danych, zapewnianie
dostępu do baz danych, fora dla serwisów internetowych i społecznościowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
39 transport osobowy i towarowy, transport dzieci, transport osób
starszych i niepełnosprawnych, zbieranie wyrobów nadających się
do przetworzenia (transport), informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja energii elektrycznej,
cieplnej, dystrybucja wody, 40 uzdatnianie wody (oczyszczanie wody),
ścinanie i obróbka drewna, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu (przetwarzanie), recykling odpadów i śmieci,
spalanie śmieci i odpadów, 41 usługi w zakresie udzielania informacji
o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji
wypoczynku, działalność kulturalna: usługi muzeów i bibliotek oraz
innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali
z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych,
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyj-
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nych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć
i loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc
na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe,
usługi związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów i innych obiektów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wykonywanie fotoreportaży,
pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na nośnikach magnetycznych, optycznych oraz innych formach przekazu elektronicznego, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
działalność rozrywkowa, działalność edukacyjna i opiekuńcza, prowadzenie placówek edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli i szkół, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 42 projektowanie techniczne,
projektowanie urbanistyczne i architektoniczne, badania, ekspertyzy
oraz inne usługi naukowe i techniczne, wzornictwo przemysłowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze, analizy wody, audyt energetyczny, badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, hosting serwerów i stron internetowych, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym
wieku,
prowadzenie
domów
dziecka,
domów
integracyjno-rodzinnych, prowadzenie pogotowia opiekuńczego,
usługi w zakresie organizacji obozów wakacyjnych, wynajmowanie
pomieszczeń na zebrania, hotele, bursy, rezerwacje miejsc noclegowych, hotele i schroniska dla zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi medyczne, prowadzenie placówek ochrony zdrowia, informacja o zdrowiu i promocja
zdrowia, prowadzenie hospicjów i domów opieki, usługi w zakresie
leczenia uzależnień, prowadzenie placówek pomocy psychologicznej,
usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, projektowanie krajobrazów, usługi z zakresu szkółek roślin, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i prawami
własności przemysłowej, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia
i obrotu prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej,
prowadzenie i nadzór nad agencjami adopcyjnymi, działalność związana z usługami pogrzebowymi i kremacyjnymi.

(111) 300217
(220) 2016 12 16
(210) 465285
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec, PL.
(540) ANCONA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble kuchenne, segmenty mebli
ściennych, stoły, krzesła, komody, witryny, biurka, regały, szafki, ławy,
fronty meblowe, fronty kuchenne.
(111) 300218
(220) 2016 12 16
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) HELENIAK ADAM MOTONITA, Gdańsk, PL.
(540) Husar
(540)

(210) 465286

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie i nakrycia
głowy dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, odzież ochronna
dla motocyklistów, kurtki, rękawice, buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, skórzane ochraniacze na spodnie
(odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termo-aktywna,
skarpety termo-aktywne, termo-aktywne nakrycia głowy, kominiarki.
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(111) 300219
(220) 2016 12 16
(210) 465295
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 13
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) tarczyński. gryczak.
(510), (511) 29 wędliny.
(111) 300220
(220) 2016 12 16
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ELWIZ SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) E elwiz
(540)

(210) 465303

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 okna metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, ściany osłonowe z metalu, 19 okna i drzwi niemetalowe, ściany
osłonowe niemetalowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży okien, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych, 37 usługi w zakresie montażu okien i drzwi, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych.
(111) 300221
(220) 2016 12 16
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) ELWIZ SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) elwiz
(540)

(210) 465305

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.07
(510), (511) 6 okna metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, ściany osłonowe z metalu, 19 okna i drzwi niemetalowe, ściany
osłonowe niemetalowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży okien, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych, 37 usługi w zakresie montażu okien, drzwi, konstrukcji metalowych i ścian osłonowych.
(111) 300222
(220) 2016 12 16
(210) 465309
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) BUJAK RAFAŁ DRACO, Rzeszów, PL.
(540) Nerd
(510), (511) 9 etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary antyodblaskowe, okulary dla rowerzystów, okulary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary do czytania, okulary narciarskie, okulary do nurkowania, okulary ochronne do ochrony oczu,
okulary pływackie, okulary polaryzujące, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwodblaskowe od lodu,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary strzeleckie, okulary
teatralne, okulary, łańcuszki do okularów, oprawki do okularów, pojemniczki na szkła, sznureczki do okularów, szkła przeciwsłoneczne
nakładane na okulary, gogle, gogle do akwalungu, gogle do celów
sportowych, godle do pływania, gogle narciarskie, gogle ochronne,
kaski do jazdy na deskorolce, kaski motocyklowe, kaski ochronne,
kaski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla rowerzystów,
kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski sportowe, soczewki,
soczewki korekcyjne, soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkła
optyczne, szkło optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących etui na okulary, etui
na okulary słoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary antyodblaskowe, okulary
dla rowerzystów, okulary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary do czytania, okulary narciarskie, okulary do nurkowania,
okulary ochronne do ochrony oczu, okulary pływackie, okulary polaryzujące, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne,
okulary przeciwodblaskowe od lodu, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary strzeleckie, okulary teatralne, okulary, łańcuszki
do okularów, oprawki do okularów, pojemniczki na szkła, sznureczki
do okularów, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, gogle,
gogle do akwalungu, gogle do celów sportowych, godle do pływa-
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nia, gogle narciarskie, gogle ochronne, kaski d o jazdy na deskorolce,
kaski motocyklowe, kaski ochronne, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochronne do uprawiania
sportu, kaski sportowe w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych towarów, 42 opracowywanie projektów
technicznych okularów, oprawek na okulary, gogli i kasków ochronnych, wyrobów optycznych, wzornictwo przemysłowe.

(111) 300223
(220) 2016 12 16
(210) 465311
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Wawel QULINARIA
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy lub
posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, organizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży .
(111) 300224
(220) 2016 12 16
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) W QULINARIA
(540)

(210) 465312

Kolor znaku: brązowy
(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.07, 26.11.02
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy lub posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: czekoladę, czekoladę pitną, czekoladę w proszku, czekoladę na polewy lub
posypki, praliny, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, organizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 300225
(220) 2016 12 16
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) CZARNECKA HELENA, Porosły-Kolonia, PL.
(540) Forma restaurant & cafe
(540)

(210) 465314

(531) 27.05.01, 27.05.10, 24.17.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie ceremonii roz-
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dania nagród, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, sympozja związane z rozrywką, usługi w zakresie konferencji, organizacja przyjęć, degustacje win [usługi rozrywkowe], imprezy kulturalne,
organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 43 usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla
placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, imprezy firmowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe
usługi w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi cateringowe, usługi kateringowe obwoźne,
usługi kawiarni, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, kawiarnia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, rezerwowanie stolików w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
restauracje dla turystów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, dostarczanie posiłków dla
bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie żywności
osobom potrzebującym [usługi charytatywne], usługi charytatywne,
mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi
kateringowe dla domów opieki, usługi kateringowe dla domów spokojnej starości.

(111) 300226
(220) 2016 12 16
(210) 465324
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 13
(732) GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) VV Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS S.A.
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, czarny
(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie długów, agencje ściąganie
wierzytelności, doradztwo finansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

137

(111) 300227
(220) 2016 12 19
(210) 465331
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 13
(732) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BETONAR
(510), (511) 19 dolomit do celów przemysłowych, kruszywo, kamień,
kamień wapienny, bitumiczne wyroby dla budownictwa.
(111) 300228
(220) 2016 12 19
(210) 465332
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DROGAR
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, 19 kruszywo, kamień, kamień wapienny, bitumiczne wyroby dla budownictwa.
(111) 300229
(220) 2016 12 19
(210) 465335
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola, PL.
(540) MELTONI
(540)

(531) 03.03.01, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.
(111) 300230
(220) 2016 12 19
(210) 465336
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) KRAJEWSKI ARKADIUSZ PRACOWNIA RĘKAWICZEK
SKÓRZANYCH MARKO, Zduńska Wola, PL.
(540) M MELTONI
(540)

(531) 03.03.01, 24.09.02, 24.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki skórzane, portfele skórzane.
(111) 300231
(220) 2016 12 19
(210) 465344
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) invirum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 300232
(220) 2016 12 19
(210) 465345
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) MILCASA
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(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste,
sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt,
mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka,
kefir, maślanka, zabielacze do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 30 lody, kleiki spożywcze na bazie mleka, 32 napoje serwatkowe,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji, mleka i produktów mlecznych, zabielaczy do kawy
i herbaty, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 300233
(220) 2016 12 19
(210) 465349
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko, PL.
(540) ANGEL APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 300234
(220) 2016 12 19
(210) 465355
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko, PL.
(540) EMPIRE APART APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 300235
(220) 2016 12 19
(210) 465356
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) ZONTEK MARCIN QUO VADIS, Kłodzko, PL.
(540) ART APART APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 300236
(220) 2016 12 19
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) NAFTOMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) NM NAFTOMONTAŻ
(540)

projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 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 elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie
serwerów www, 43 biura zakwaterowania-hotele, pensjonaty, domy
turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania na obozach wakacyjnych,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 300238
(220) 2016 12 19
(210) 465376
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce, PL.
(540) genesis
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kotły CO, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych, urządzenia elektryczne do ogrzewania.
(111) 300239
(220) 2016 12 19
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KLUB DELFINKI z Grecosem
(540)

(210) 465393

(210) 465357

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 26.04.02, 26.04.10
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy: kotłów, rurociągów, sieci
cieplnych oraz urządzeń pomocniczych kotłów, usługi instalacyjne
w zakresie sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
gazu, 40 obróbka materiałów: obróbka skrawaniem materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.
(111) 300237
(220) 2016 12 19
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Nocowanie.pl
(540)

Nr 1/2018

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnożółty,
różowy, zielony, pomarańczowy, ciemnozielony, fioletowy,
jasnożółty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.
(111) 300240
(220) 2016 12 17
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY.
(540) TOKYOTO JAPANESE STYLE
(540)

(210) 465375

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej,

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13

(210) 465431

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce
konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby,
drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone
owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, zupy błyskawiczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, przyprawy,
chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze,
lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, 31 orzechy
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane, 33 napoje alkoholowe.

(111) 300241
(220) 2016 12 17
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) DEUTOROS HOLDINGS Ltd, Larnaka, CY.
(540) TOKYOTO ORIENTAL STYLE
(540)

(210) 465432
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(540) BAŁTYKGAZ
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.15.05
(510), (511) 1 gazy i czynniki do użytku w systemach chłodniczych,
4 paliwa stałe, ciekłe i gazowe, paliwa do pojazdów, oleje techniczne, smary, 12 metalowe zbiorniki, butle i zasobniki zawarte w tej klasie, wagony, cysterny, 37 usługi w zakresie budownictwa ogólnego
i inżynieryjnego, montaż oraz naprawa instalacji przemysłowych,
42 usługi projektowe w branży instalacyjno-inżynieryjnej gazu płynnego, doradztwo techniczne w tej branży.
(111) 300244
(220) 2016 12 30
(210) 465813
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) MLECZNA PRZERWA
(510), (511) 29 mleczne produkty, desery mleczne w formie batonów, schłodzone desery mleczne, bezalkoholowe napoje mleczne
oraz mieszane napoje mleczne z przewagą mleka.
(111) 300245
(220) 2017 01 18
(210) 466382
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje
jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce
konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby,
drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone
owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, zupy błyskawiczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, preparaty zbożowe, przyprawy,
chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze,
lody, miód, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, 31 orzechy
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane, 33 napoje alkoholowe.
(111) 300242
(220) 2016 12 20
(210) 465445
(151) 2017 08 18
(441) 2017 04 24
(732) 4MASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LaBoom
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakier do paznokci, lakier hybrydowy, akcesoria do paznokci.
(111) 300243
(220) 2016 12 24
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) BAŁTYKGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, PL.

(210) 465635

(531) 26.02.01, 26.03.23
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(111) 300246
(220) 2017 01 18
(210) 466383
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) SZYMCZAK SŁAWOMIR KRZYSZTOF, Wrocław, PL.
(540) AMSCLTH
(540)

(531) 26.02.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
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(111) 300247
(220) 2017 01 30
(210) 466847
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 24
(732) PR EXPERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PR EXPERT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 300248
(220) 2017 01 30
(210) 466850
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Matt Lift
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, podkłady do makijażu, podkłady i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry
w kamieniu, środki do usuwania makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(111) 300249
(220) 2017 02 08
(210) 467320
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) CREATOREK
(510), (511) 11 komory kriogeniczne, pojemniki kriogeniczne, 41 usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i kultury fizycznej, usługi organizowania i prowadzenia zabaw, konkursów rozrywkowych i sportowych,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo zawodowe, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie medycyny, profilaktyki
zdrowotnej i rehabilitacji, usługi organizowania i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, wykładów,
prelekcji i warsztatów w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowotnej
i rehabilitacji, usługi organizowania i prowadzenia pokazów, treningów edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i pracowni specjalistycznych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem klubów
edukacyjnych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
usługi związane z organizacją wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji,
organizowanie obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, usługi publikacji periodyków, książek, poradników, broszur,
materiał szkoleniowy i instruktażowy, usługi publikacji tekstów kulturalnych, naukowych i popularno-naukowych oraz tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line o tematyce medycznej,
profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, 44 usługi medyczne, usługi związane z organizacją
i prowadzeniem szpitali, klinik, poradni, sanatoriów, domów opieki,
ośrodków dla rekonwalescentów i osób niepełnosprawnych, usługi
opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo w zakresie zdrowia dotyczące opieki nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usługi masażu, odnowy
biologicznej, usługi związane z opieką rehabilitacyjną i profilaktyczną,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
usługi opracowywania i organizowania programów terapeutycznych
dla osób starszych i niepełnosprawnych, terapia zajęciowa, usługi pielęgniarstwa, usługi pomocy medycznej, usługi dentystyczne, usługi
gabinetów lekarskich, usługi wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
(111) 300250
(220) 2017 02 10
(210) 467449
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 18
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO 4 APPLE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, mrożone napoje,
napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające
mleko, 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe,
napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami od-
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żywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle
owocowe.

(111) 300251
(220) 2014 10 30
(210) 435087
(151) 2017 06 22
(441) 2015 02 16
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) ROLIMPEX
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, środki zwalczające chwasty, ziemia i podłoża do upraw, 5 środki do zwalczania drobnoustrojów, robactwa
i gryzoni, fungicydy, herbicydy, zioła, suplementy diety dla zwierząt,
31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona w tym nasiona rolnicze i ich mieszanki,
naturalne rośliny i kwiaty, trawniki w rolce, karma dla zwierząt, pasze,
słód, kora, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 300252
(220) 2016 06 22
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 06
(732) SŁOTWIŃSKI WOJCIECH, Ćmiłów 122 B, PL.
(540) Hotel Przepióreczka
(540)

(210) 458192

(531) 03.07.19, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.13
(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, dziczyzny, ryb, drobiu, 41 organizowanie konferencji, wesel, przyjęć okolicznościowych, 43 usługi: prowadzenia kawiarni i restauracji, rezerwacji i zapewnienia miejsc
hotelowych, przygotowanie dań żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa (catering), usługi hotelarskie i gastronomiczne, rezerwacje kwater, wynajmowanie sal.
(111) 300253
(220) 2016 08 29
(210) 460881
(151) 2017 04 26
(441) 2017 01 02
(732) RACINOWSKA-BOGIEL JOLANTA, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) B BOGLE
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 składniki na bazie śluzu ze ślimaków do użycia w produkcji kosmetyków, 5 produkty farmaceutyczne, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, enzymy do celów medycznych, 29 mięso,
ryby, jaja ślimacze, ślimaki, 31 mięczaki żywe, żywe ślimaki, śluz ze ślimaków.
(111) 300254
(220) 2017 02 10
(210) 467451
(151) 2017 08 28
(441) 2017 04 18
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) FRUGO 4 ORANGE
(510), (511) 5 żelki witaminowe, 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, lody, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, lody w proszku,
napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, mrożone napoje,
napoje z lodów, cukierki, żelki, czekoladki, lizaki lodowe zawierające
mleko, 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe,
napoje zawierające soki owocowe, napoje witaminizowane, napoje
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aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle
owocowe.

(111) 300255
(220) 2017 02 10
(210) 467464
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA POWER C+E
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
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do zębów, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 instrumenty medyczne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku
weterynaryjnego.

(111) 300260
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 03
(732) CZERWIŃSKI DARIUSZ, Stegna, PL.
(540) EXPRES-SERVIS POMP DO BETONU
(540)

(210) 468080

(111) 300256
(220) 2017 02 15
(210) 467563
(151) 2017 08 09
(441) 2017 04 24
(732) DECONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ryki, PL.
(540) ApiSilver
(540)
Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.14, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa pomp.
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne na bazie produktów pszczelopochodnych, 5 preparaty, w tym maści, kremy, lecznicze lub wspomagające leczenie na bazie produktów pszczelopochodnych.
(111) 300257
(220) 2017 02 20
(210) 467863
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) PARA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, czarny
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 lakiery, środki impregnujące, barwniki, bejce, farby
akrylowe, farby ftalowe, farby emulsyjne zewnętrzne i wewnętrzne,
pokosty, 37 usługi budowlane, malowanie mieszkań i budynków.
(111) 300258
(220) 2017 02 08
(210) 467954
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Ranigast Max. W całej Polsce zgadze już dziękujemy.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 300259
(220) 2017 02 23
(210) 468025
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DORZOMA MONO
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty

(111) 300261
(220) 2017 02 24
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) SKAJA MONIKA, Poznań, PL.
(540) GET DIRTY
(540)

(210) 468092

Kolor znaku: zielony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 16 okładki książek, oprawy książek, pudełka do przechowywania fotografii, ramki do zdjęć, piórniki, pudełka na przybory do pisania, albumy dla niemowląt, okładki na zeszyty ćwiczeń,
18 torby gimnastyczne, torby na odzież sportową, plecaki, duże
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, etui na pieluchy,
plecaki sportowe, szkolne (torby), torebki na biodra [nerki], worki, sakiewki, torby, torby na ubrania, torby plażowe, torby podróżne, torby
przenośne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla małych
dzieci, obuwie dziecięce, buty nieprzemakalne, fartuchy [odzież],
kombinezony, komplety odzieżowe ze spodenkami, kostiumy, koszulki dla dzieci, kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna
zakładana na ubrania, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wodoodporna, pajacyki dla dzieci [odzież], buty dla niemowląt, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony suche [skafandry], koszulki dla dzieci, kurtki nieprzemakalne,
minispódniczki, mufki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie
przeciwdeszczowe, odzież dziewczęca, odzież chłopięca, odzież
wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla niemowląt, okrycia przeciwdeszczowe, pantofle do baletu, peleryny nieprzemakalne, spodnie
wiatroszczelne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, sukienki balowe, sukienki koktajlowe, sukienki damskie, T-shirty
z krótkim rękawem, wiatrówki.
(111) 300262
(151) 2017 07 21

(220) 2017 02 27
(441) 2017 04 03

(210) 468125
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) maxigra go 25
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, szary
(531) 19.13.21, 25.05.01, 27.05.01, 24.15.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki
sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(111) 300263
(220) 2017 02 28
(210) 468253
(151) 2017 08 23
(441) 2017 04 18
(732) SEBASTIANOWICZ DANIEL SEBA, Bezrzecze, PL.
(540) neox GAMING
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, fotele biurowe i ergonomiczne.
(111) 300264
(220) 2017 03 01
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BLUEOCEAN TECHNOLOGY
(540)
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Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 01.13.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy elektryczne, alkoholomierze, areometry, urządzenia do ładowania baterii, sterowniki, czytniki, złącza, elektryczne
urządzenia do otwierania drzwi, urządzenia sterujące dźwigów osobowych, instalacje elektryczne, interfejsy, oprogramowanie i programy komputerowe, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, prostowniki prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych,
przemienniki elektryczne, urządzenia do przetwarzania informacji,
przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, urządzenia elektryczne, aparatura radiokomunikacyjna, aparatura radiotelefoniczna,
szafy i tablice sterownicze i rozdzielcze, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, regulatory światła, urządzenia do sterowania zdalnego,
aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego, lampy awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia oświetlenia
awaryjnego, instalacje do chłodzenia powietrza, centralne instalacje
klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, elektryczne
urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych.
(111) 300266
(220) 2017 03 06
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) HIGH5 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) High5
(540)

(210) 468438

(210) 468288
Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.01.01, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 41 edukacja.
(111) 300267
(220) 2017 03 06
(210) 468463
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,, .
(540) Górski Przysmak
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu
leczniczym, kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze.
(111) 300265
(220) 2017 03 03
(210) 468386
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) MCD electronics

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty serowarskie, produkty mleczne, pasty
do kromek zawierające tłuszcz.
(111) 300268
(220) 2017 03 08
(210) 468583
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 24
(732) GREEN FACTORY BRONISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bronisze, PL.
(540) Green Factory Bronisze. Wspieramy tradycję w handlu.
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane,
owoce w puszkach, owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy
do celów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owo-
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cowo-warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach,
zupy, zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, soki
roślinne do gotowania, 30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy,
dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe, 31 świeże owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste
myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki
i napoje warzywne, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywno-owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mineralne, syropy
do napojów.

(111) 300269
(220) 2017 03 09
(210) 468631
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) GNT VENTURES GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CUBE OFFICE PARK
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajem budynków, wynajem i zarządzenie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem lokali na cele
biurowe, wycena nieruchomości, obsługa budynków mieszkalnych
i biurowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, ubezpieczenia biur,
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 39 udostępnianie miejsc parkingowych,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów
parkingowych, usługi administrowania miejscami parkingowymi,
usługi parkingowe, 42 usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, architektura, usługi architektoniczne, usługi projektowe
i doradcze dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania wnętrz budynków, biur, powierzchni użytkowych, mebli, usługi w zakresie projektowania budynków.
(111) 300270
(220) 2017 03 10
(210) 468701
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.25, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prognozy ekonomiczne, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody,
wyceny handlowe w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej,, 37 asfaltowanie, budowa
i konserwacja rurociągów, instalacji wodno-kanalizacyjnych i sieci
przesyłowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne w zakresie instalacji do przesyłu
wody, ścieków, energii i paliw płynnych, informacja o naprawach
i budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, telefonów, urządzeń elektrycznych, urządzeń
do chłodnictwa, urządzeń do nawadniania, urządzeń klimatyzacyj-
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nych oraz instalacji sanitarnych i ściekowych, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
murowanie, mycie pojazdów, naprawa pomp, obsługa basenów
kąpielowych, obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych, obsługa pojazdów, piaskowanie, polerowanie pojazdów,
regeneracja maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
renowacja powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie
pojazdów, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych,
usługi hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów, wynajem
buldożerów, koparek, pomp odwadniających, sprzętu budowlanego, sprzętu do oczyszczania dróg, żurawi, maszyn do czyszczenia,
zabezpieczenie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 39 autobusowe usługi transportowe, dystrybucja energii cieplnej, paliw płynnych i prądu elektrycznego, fracht,
usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, transport
samochodowy, składowanie towarów, spedycja, dystrybucja wody,
zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę,
energię i paliwa ciekłe, 40 wytwarzanie energii, łączenie materiałów
na zamówienie, niszczenie odpadów, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, piaskowanie, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, spalanie
śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, wypożyczanie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, uzdatnianie wody, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicznych
zajęć edukacyjnych dla dzieci, 42 analizy chemiczne, analizy wody,
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne w dziedzinie fizyki i mechaniki, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
ekspertyzy geologiczne, poszukiwania geologiczne, inżynieria techniczna, kontrola jakości wody, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych, pomiary
geodezyjne, projektowanie budynków, projektowanie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, testowanie materiałów.

(111) 300271
(220) 2017 03 15
(210) 468896
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) WĘDZIKOWSKI SZYMON STANISŁAW, Lednogóra, PL.
(540) GRUPA WĘDZIKOWSKI
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnożółty, ciemnoniebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.05.01, 01.05.06
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, pakowanie, logistyka
transportu.
(111) 300272
(220) 2017 03 16
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FABIO eyewear
(540)

(210) 468920

Kolor znaku: ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
soczewki kontaktowe, soczewki do okularów, szkło optyczne, szkła
kontaktowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 300273
(151) 2017 08 24

(220) 2017 03 16
(441) 2017 04 24

(210) 468924
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(732) AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flavia eyewear
(540)

Nr 1/2018

(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
soczewki kontaktowe, soczewki do okularów, szkło optyczne, szkła
kontaktowe, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 300274
(220) 2017 03 16
(210) 468957
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa, PL.
(540) ZDC-3
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne prądu stałego.
(111) 300275
(220) 2017 03 20
(210) 469066
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 08
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE KEEP MOVING
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(111) 300276
(220) 2017 03 20
(210) 469079
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC, Gajków, PL.
(540) TOPFORM 2000
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, szalunki do betonu
metalowe, kosze metalowe, kosze szalunkowe metalowe, płyty budowlane metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki metalowe,
belki i listwy metalowe, kątowniki i inne kształtowniki metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, pręty metalowe, metalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe.
(111) 300277
(220) 2017 03 21
(210) 469173
(151) 2017 08 22
(441) 2017 04 24
(732) CLIMA HEAT SPÓŁKA JAWNA BEATA WIERZBICKA JAN
WIERZBICKI, Jelenia Góra, PL.
(540) Clima Heat
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
28 gry i zabawki.
(111) 300279
(220) 2017 03 22
(210) 469213
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 02
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) GOLD BRAYNER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.18
(510), (511) 32 piwo.
(111) 300280
(220) 2017 03 22
(210) 469218
(151) 2017 08 22
(441) 2017 05 02
(732) SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) SB COMPLEX
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, w tym: budowa i remont budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, przygotowywanie terenu pod budowę,
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, budowa dróg i autostrad, budowa obiektów inżynierii wodnej, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie informacji i nadzoru
budowlanego.
(111) 300281
(220) 2017 03 10
(210) 468699
(151) 2017 08 17
(441) 2017 04 18
(732) PIOTROWSKA NATALIA BLESS COFFEE ROASTERS, Olsztyn, PL.
(540) BLESS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 01.15.05, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 systemy HVAC do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
(111) 300278
(220) 2017 03 22
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PEN RACER WYŚCIGOPIS

(210) 469207

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa niepalona.
(111) 300282
(151) 2017 08 23

(220) 2017 03 22
(441) 2017 05 02

(210) 469223

Nr 1/2018
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(732) SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) SB
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe, w tym: budowa i remont budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, przygotowywanie terenu pod budowę,
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, budowa dróg i autostrad, budowa obiektów inżynierii wodnej, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie informacji i nadzoru
budowlanego.
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gąbki do użytku domowego, gąbki toaletowe, kieliszki do jajek, klosze
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kosze na chleb
do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, koziołki
pod noże na stół, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kubły, łapki do garnków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do mieszania [przybory
kuchenne], łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maty
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, młynki do pieprzu,
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, mopy, patelnie, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety kuchenne, podkładki pod garnki,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet,
sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pokrywki do garnków, prasy
do czosnku [sprzęt kuchenny], przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
przykrywki do dań, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, ręczne młynki do kawy, rękawice kuchenne, serwisy
[zastawy stołowe], szczotki, ściereczki do kurzu, tace do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
tarki do celów kuchennych, tłuczki do użytku kuchennego, 28 gry
polegające na budowaniu, gry towarzyskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], modele będące zabawkami, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], urządzenia do sztuczek
magicznych, zabawki.

(111) 300283
(220) 2017 03 23
(210) 469293
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) KANCELARIA PRAWNA LEXUS M. BOBOLEWSKI I SPÓŁKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) LEXUS KANCELARIA PRAWNA
(540)

(111) 300286
(220) 2017 03 28
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) KAMIŃSKA-DUCLOS EWELINA, Kraków, PL.
(540) Mind Works
(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, agencje ściągania wierzytelności.

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 26.01.06, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne,
prowadzenie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, przeprowadzanie badań psychologicznych
dla celów medycznych, psychoterapia, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie ocen
i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej,
usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi
w zakresie zarządzania stresem, zapewnianie leczenia psychologicznego.

(111) 300284
(220) 2017 03 24
(210) 469414
(151) 2017 08 18
(441) 2017 05 02
(732) TPP THERMOPLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) inovgreen
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe.
(111) 300285
(220) 2017 03 27
(210) 469492
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) KOPCZYŃSKI SŁAWOMIR CSC POLSKA, Serock, PL.
(540) OCEANUS
(510), (511) 8 krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, noże, noże
ceramiczne, noże do pizzy, nieelektryczne, noże kuchenne do obierania, tłuczki [narzędzia ręczne], widelce, 21 butelki, chochle do podawania, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki kuchenne, gąbki czyszczące,

(111) 300287
(220) 2017 03 28
(151) 2017 08 28
(441) 2017 05 02
(732) MAGNES MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) magnes media
(540)

(210) 469590

(210) 469591

Kolor znaku: szary, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach oraz druki, materiały introligatorskie, fotografie, gazety oraz czasopisma.
(111) 300288
(151) 2017 08 23

(220) 2017 03 29
(441) 2017 05 08

(210) 469646
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(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE JUNIOR
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, batony, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje musujące, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku
do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i innych,
pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane.
(111) 300289
(220) 2017 03 29
(210) 469667
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) SADZYŃSKA MONIKA AGNIESZKA, Zielonka, PL.
(540) AB OVO
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi marketingowe.
(111) 300290
(220) 2017 03 30
(210) 469727
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) Orkla Care A/S, Ishoj, DK.
(540) HUSK
(510), (511) 5 suplementy diety, mianowicie zmielone nasiona i łupiny nasienne, 29 przetworzone lub poddane obróbce nasiona i łupiny
nasienne, łupiny babki płesznik, jadalne nasiona i łupiny nasienne,
zmielone łupiny nasienne, 30 zmielone nasiona oraz łupiny nasienne
w postaci mąki, 31 nieprzetworzone nasiona i łupiny nasienne.
(111) 300291
(220) 2015 05 19
(210) 442648
(151) 2017 08 30
(441) 2015 08 31
(732) AOMB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ochrona pomysłów to podstawa sukcesu
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, audyt, badania rynku,
36 usługi finansowe, w tym także wyceny praw własności intelektualnej, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy, organizacja i obsługa konferencji, szkoleń, sympozjów,
warsztatów i seminariów w zakresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów w zakresie własności intelektualnej, publikacja
i wydawanie książek, czasopism i/lub innych drukowanych materiałów informacyjnych w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie tłumaczeń, 45 usługi prawne, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie usług prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, badania (techniczne i prawne) w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności
przemysłowej, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży praw
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi rzecznika patentowego, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje, arbitraż.
(111) 300292
(220) 2015 09 08
(210) 446744
(151) 2017 08 24
(441) 2016 01 04
(732) WYROBEK GRZEGORZ P.H.U. AUTO-KOMPLEKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudołtowice, PL.
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(540) WYROBEK inżynieria budowlana
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 18.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin,
betoniarki jako samochody, ciągniki, ciężarówki jako lory, furgonetki,
furgony jako pojazdy, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie
samochodowe, kolejki linowe, kolejki linowo-terenowe, koła pojazdów, kołnierze obręczy kół kolejowych, lokomobile, lokomotywy,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe dla wagonów i platform jako części wagonów i platform,
mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, nadwozia samochodów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elementów
pojazdów lądowych, innych niż silniki, ogumienie do kół pojazdów,
piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów,
pogłębiarki, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy
trzy lub czterokołowe, pojazdy-chłodnie polewaczki jako pojazdy,
pompy powietrzne jako akcesoria samochodowe, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne jako transportery, przyczepy jako pojazdy, resory zawieszenia w pojazdach, samochody osobowe, samochody, silniki do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów
lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, szprychy kół pojazdów, tabor kolejek linowych naziemnych, tabor kolejowy, traktory, urządzenia i instalacje do transportu linowego, wagoniki do instalacji transportu
linowego, wagony kolejowe, złącza do wagonów kolejowych, wagony-platformy, wały napędowe do pojazdów lądowych, wózki widłowe, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe,
wyciągi narciarskie, wywrotki, złącza do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów, złącza do wagonów kolejowych, 19 arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, bariery
ochronne drogowe niemetalowe, belki niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne
wyroby dla budownictwa, bitumy, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej jako materiał budowlany, budowlane materiały niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement azbestowy, cement magnezjowy, cement,
cementy do budowy paleniska, chlewy, dachowe rynny niemetalowe, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie w zakresie esówek,
holenderek, dachówki niemetalowe, deski jako drewno budowlane,
domy z prefabrykatów, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty
tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na fornir,
drewno na klepkę bednarską, drewno na profile, drewno obrobione,
drogowe nawierzchnie odblaskowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze
niemetalowe, forniry, ganki niemetalowe jako przybudówki, gips,
glina ceglarska, glina garncarska jako surowiec, glina ogniotrwała,
glina, granit, granulat szklany do znakowania dróg, gretingi niemetalowe, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kanały w zakresie
dukt niemetalowych dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda jako surowiec, krokwie
dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne,
kryształ górski, krzemionka, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe,
margiel wapienny, marmur, maszty jako słupy niemetalowe, maszty
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, materiały budowlane
niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały wiążące do produkcji
kamieni, nadproża niemetalowe, nawierzchnie asfaltowe, nawierzch-
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nie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, niemetalowe, ogniotrwałe
materiały budowlane, ogniotrwałe powłoki cementowe, okna niemetalowe, okna witrażowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa,
pawilony targowe, piaskowiec dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty drogowe niemetalowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, podkłady kolejowe niemetalowe, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające
ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia
dachowe z gontów, pokrycia niemetalowe ścian, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, powłoki
cementowe ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa,
proszek łupkowy, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla szklarni, rury drenażowe
niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, słupy cementowe,
słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, stajnie, stopnie schodów niemetalowych, sufity niemetalowe, szalówki w zakresie ciesielstwa, szalunki
do betonu niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane, szkło izolacyjne w zakresie budownictwa, sztuczny kamień,
sztywne rury, niemetalowe w zakresie budownictwa, szyny winylowe jako materiały budowlane, ścianki działowe niemetalowe, ścianki
palowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla
budownictwa, tektura budowlana asfaltowana, tektura budowlana,
tłuczeń, trzcina jako materiał budowlany, tuf wapienny, tynk, uliczne
ścieki niemetalowe, wanienki dla ptaków jako konstrukcje niemetalowe, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa,
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawa
azbestowa, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, nie mechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, nie mechaniczne, niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 37 asfaltowanie, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo przemysłowe, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie pojazdów, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa,
informacja budowlana, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, malowanie i naprawa znaków, montaż rusztowań, murowanie, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa pomp, obsługa
i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów
powypadkowych w zakresie napraw, oczyszczanie dróg, piaskowanie, polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, roboty wydobywcze w zakresie górnictwa, rozbiórka
budynków, smarowanie pojazdów, sztuczne naśnieżanie, układanie
nawierzchni drogowych, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi
hydrauliczne, usługi stacji obsługi samochodów w zakresie tankowania i obsługi, wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem
żurawi jako maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed wilgocią w zakresie budownictwa, malowanie i naprawy znaków, 38 komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji, przesyłanie
telekopii, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze w zakresie radia, telefonu lub innych środków
łączności elektronicznej,, 39 dostarczanie towarów w zakresie zaopatrzenia, dostarczanie towarów, holowanie, informacja o magazy-
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nowaniu, magazynowanie, pomoc drogowa w zakresie holowania
w przypadku awarii samochodu, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, składowanie,
transport i składowanie odpadów, transport kolejowy, transport poprzez rurociągi, transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi, transport przedmiotów wartościowych, transport rurociągami, transport samochodami opancerzonymi
przedmiotów wartościowych, transport samochodowy, transport
sanitarny, usługi kierowców, wynajmowanie koni, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, 44 domy opieki, hodowla zwierząt, hospicja, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew dla
celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, tępienie szkodników
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych .

(111) 300293
(220) 2015 11 04
(210) 448858
(151) 2017 09 01
(441) 2016 02 15
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) FAMILIJNE 2GO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby czekoladowe,
czekoladki, cukierki, wafle, wafelki, batony, ciastka, ciasteczka, herbatniki, gofry.
(111) 300294
(220) 2016 01 19
(210) 451462
(151) 2017 08 30
(441) 2016 04 25
(732) ŁUKOMSKI ANDRZEJ, Żnin, PL.
(540) polinal
(510), (511) 40 chromowanie, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów
[wykroje, rysunki], grawerowanie, introligatorstwo, laminowanie, łączenie materiałów na zamówienie, niklowanie, trasowanie laserem.
(111) 300295
(220) 2016 12 31
(210) 465845
(151) 2017 08 30
(441) 2017 05 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE SPECTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Międzybrodzie Bialskie, PL.
(540) park W DECHE
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski, czarny,
brązowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, zabawki drewniane, zabawki ogrodowe, gry
polegające na budowaniu konstrukcji, przyrządy na place zabaw, pojazdy jako zabawki, 41 parki rozrywki, usługi związane z organizacją
imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży, wypoczynku, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, informacja o rekreacji, usługi klubowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie sal
do zabaw.
(111) 300296
(220) 2017 02 10
(210) 467403
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) GigaWit
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy mineralne do żywności.
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(111) 300297
(220) 2017 02 10
(210) 467448
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) GigaVit
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy mineralne do żywności.
(111) 300298
(220) 2017 03 30
(210) 469732
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) WILK ELEKTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska Górne, PL.
(540) GOOD RAM
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, w tym
programy w formie nagranej, zapisanej na nośnikach danych,
zwłaszcza w pamięciach komputerowych, bądź przeznaczonej
do pobrania, a w szczególności gry komputerowe, oprogramowanie
do szyfrowania, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje komputerowe, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) oraz
oprogramowanie układowe i sprzętowe pamięci komputerowych,
w szczególności dysków i pamięci SSD, DRAM, FLASH, sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki, pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne i nośniki danych, w tym pamięci komputerowe, moduły i karty
pamięciowe, pamięci zewnętrzne USB, karty pamięci typu flash, nagrywalne płyty lub dyski, cyfrowe i elektroniczne urządzenia do noszenia na ciele lub w ubraniach, zwłaszcza w postaci smartwatchów,
baterie, dodatkowe baterie i baterie akumulatorowe do ładowania
urządzeń elektronicznych, tablety, głośniki i głośniki bezprzewodowe, słuchawki, klawiatury, kamery i kamery internetowe, monitory,
w tym monitory ciekłokrystaliczne LCD oraz monitory LED, komputery, w tym komputery przenośne i osobiste, komputery stosowane
w przemyśle jako części maszyn, myszki komputerowe i podkładki
pod myszki komputerowe, aparaty fotograficzne, kasy sklepowe i fiskalne, torby do noszenia komputerów, tabletów i sprzętu elektronicznego, kalkulatory, telefony i telefony komórkowe, odtwarzacze
płyt i nośników z zawartością audiowizualną, w tym do komputerów,
ramki cyfrowe do zdjęć, kompasy, przyrządy do pomiaru odległości,
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia nawigacyjne GPS,
modemy, przenośne odtwarzacze multimedialne, wideofony, urządzenia do łączności bezprzewodowej, 12 drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, 28 drony-zabawki.
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(510), (511) 9 nagrane płyty DVD i CD-ROM, 35 usługi w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: nagrane płyty DVD i CD-ROM, sprzęt
elektroniczny, galanteria skórzana, odzież, artykuły biurowe, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych, organizowanie widowisk [impresariat], usługi w zakresie rezerwacji i nabywania
miejsc na imprezy kulturalne i sportowe, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM.

(111) 300300
(220) 2017 04 04
(210) 469954
(151) 2017 08 29
(441) 2017 05 15
(732) MEGAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów, PL.
(540) Centrum Handlowe „Hodowlana”
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem internetu takich towarów jak: urządzenia i przyrządy
naukowe, elektryczne, fotograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, ratownicze, do nauczania, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
ręczne narzędzia i przyrządy, sztućce, broń ręczna, ostrza, maszyny
i obrabiarki, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe materiały budowlane, wyroby metalowe, produkty chemiczne stosowane w przemyśle, kleje, farby, pokosty, lakiery, środki do czyszczenia, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, oleje przemysłowe i tłuszcze,
smary, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, wyroby jubilerskie, przyrządy
zegarmistrzowskie, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, skóra,
materiały budowlane niemetalowe, meble, przybory gospodarstwa
domowego, liny, sznury, sieci, tkaniny i wyroby włókiennicze, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych.
(111) 300301
(220) 2016 07 13
(210) 459074
(151) 2017 07 11
(441) 2017 02 20
(732) AMERICAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, Los Angeles, US.
(540) DUO
(510), (511) 3 kleje do mocowania sztucznych rzęs, 21 aplikatory
do nakładania kleju do mocowania sztucznych rzęs.
(111) 300302
(220) 2016 07 15
(210) 459141
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) HALBINIAK MICHAŁ, Wancerzów, PL.
(540) DREWNOLANDIA LIDER KONSTRUKCJI Z DREWNA
(540)

(111) 300299
(220) 2017 03 30
(210) 469735
(151) 2017 08 25
(441) 2017 05 08
(732) KUBICA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KUBICA PRODUCTION
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 19 altany (konstrukcje niemetalowe), konstrukcje budowlane niemetalowe, 20 meble, wyroby stolarstwa meblowego,
37 budownictwo.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 02.09.23, 03.07.19, 09.07.25, 02.01.04, 02.01.07, 02.01.30,
27.05.01, 29.01.13

(111) 300303
(220) 2016 07 15
(210) 459143
(151) 2017 01 03
(441) 2016 08 29
(732) HALBINIAK MICHAŁ, Wancerzów, PL.
(540) Drewnolandia
(510), (511) 19 altany (konstrukcje niemetalowe), konstrukcje budowlane niemetalowe, 20 meble, wyroby stolarstwa meblowego,
37 budownictwo.
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(111) 300304
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) LEW SŁAWOMIR, Borek Mały, PL.
(540) instal RZESZÓW
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 463777

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, palety
transportowe metalowe, pierścienie metalowe, podpory metalowe,
zamknięcia do pojemników metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki do przechowywania żywności metalowe, pojemniki metalowe
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, pokrywy do włazów 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 klimatyzacyjnej, 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, metalowe słupy telegraficzne, szyldy metalowe, tuleje, wsporniki metalowe
dla budownictwa, wykładziny metalowe, metalowe obejmy do zamocowania 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 instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, izolowanie i uszczelnianie
budynków, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów,
informacja budowlana, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, czyszczenie i naprawy kotłów, lakierowanie, nitowanie,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań.
(111) 300305
(220) 2016 12 21
(210) 465503
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) TIXOPRAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje
przystosowane do celów medycznych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(111) 300306
(220) 2017 01 24
(210) 466540
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) ROSEHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Rosehip
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.15, 05.01.15, 05.01.16
(510), (511) 12 opony do pojazdów, 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 obsługa i naprawa samochodów.
(111) 300307
(220) 2017 02 02
(210) 467031
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) KUBAŃ JAN, Warszawa, PL.
(540) QBS
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, aktualizowanie opro-
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gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich.

(111) 300308
(220) 2017 02 21
(210) 467919
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) GÓŹDŹ DARIUSZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Warszawa, PL.
(540) GYN PRO lekarze specjaliści
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 300309
(220) 2017 03 24
(210) 469441
(151) 2017 09 09
(441) 2017 05 22
(732) MONDEX ANNA I JERZY AFFEK SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) AFFEKDESIGN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, sklepu internetowego,
sklepu wysyłkowego i hurtowni wielobranżowej w zakresie sprzedaży następujących towarów: sprzęt gospodarstwa domowego w tym:
naczynia, naczynia żaroodporne, naczynia do zapiekania, naczynia
do gotowania, naczynia ze szkła, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia obiadowe z porcelany, miednice, kubki, szklanki,
szklaneczki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, filiżanki
i kubki, talerze, zastawy stołowe, doniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, łyżki, widelce, noże, łyżki do lodów, maty pod naczynia,
podstawki stołowe pod naczynia, patelnie, patelnie typu wok, patelnie do smażenia naleśników, patelnie grillowe wykonane z kamieni
szlachetnych, czajniki nieelektryczne, czajniki elektryczne, czajniki
z gwizdkiem, czajniki do herbaty, garnki i rondle kuchenne, garnki
ciśnieniowe, garnki ceramiczne, podstawki pod garnki, talerze, talerze pamiątkowe, talerze dekoracyjne, otwieracze do butelek, figurki
szklane, figurki ceramiczne, figurki z porcelany, statuetki, pojemniki
kuchenne, fiolki szklane, pojemniki na kwiaty, deski do krojenia, pojemniki na chleb, pojemniki na lód, tace, półmiski, dzbanki, słoiki,
cukiernice, świeczniki, wazony, zastawy stołowe, tekstylia w tym:
obrusy, ceraty, pościel, koce, ręczniki, narzuty na łóżka, prześcieradła, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, ścierki, fartuchy,
rękawice, zasłony, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, ubrania sportowe, torby, torebki, walizy, torby na sprzęt
sportowy, paski, krawaty, odzież ze skóry i imitacji skóry, portfele
portmonetki, parasolki, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do prania i czyszczenia, chemia gospodarcza, meble, meble ogrodowe, meble biurowe, meble łazienkowe, artykuły wyposażenia wnętrz
w tym: lampy, abażury, ramki, latarnie, lampiony, świeczniki, świece,
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zawieszki, sztuczne kwiaty, kominki na olejki, lustra, obrazy, skarbonki, pudełka, skrzynie, zegary, wyroby papiernicze, serwety i serwetki
papierowe, obrusy papierowe, kartki okolicznościowe, reprodukcje,
plakaty, torby na prezenty, biżuteria, zegarki, biżuteria z metali szlachetnych, zastawy stołowe i sztućce z metali szlachetnych, materiały
piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, kredki, farby, materiały dla artystów.

(111) 300310
(220) 2017 03 29
(210) 469633
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 26
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, PL.
(540) Moonlight effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, budowy i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty do paznokci, emalia
do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier do paznokci
do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci
utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
lakiery termiczne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci,
proszki do zdobienia paznokci, pyłki brokatowe do paznokci, pyłki
do zdobienia paznokci.
(111) 300311
(220) 2017 05 17
(210) 471789
(151) 2017 10 23
(441) 2017 07 03
(732) MALCHER STANISŁAW STAMAL, Pruszcz Gdański, PL.
(540) Dzieciak w szkole
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 16 cyrkle, długopisy kolorowe, kreda szkolna, kredki
świecowe, krepina, ołówki, papier do kaligrafii, papier rysunkowy,
pastele [kredki], pastele olejne, pisaki kolorowe, pudełka z farbami
[artykuły szkolne], wkłady atramentowe, arkusze papieru [artykuły
papiernicze], artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły papiernicze do pisania, atrament, biurowe artykuły
papiernicze, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe],
bloczki notatnikowe, bloki [artykuły papiernicze], ekierki, kredki
ołówkowe, markery, pisaki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
obwoluty na dokumenty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], segregatory biurowe, skoroszyty i segregatory, szkolne zeszyty, teczki
na dokumenty, temperówki, temperówki do ołówków, mechaniczne,
zeszyty do kaligrafii, zeszyty do pisania, zszywacze, klej biurowy, taśma klejąca, folia, papier, papier samoprzylepny, pióra i długopisy,
piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], nakładki na ołówki, przyrządy do pisania, uchwyty [nakładki] do przyborów do pisania, wieczne pióra.
(111) 300312
(220) 2017 05 17
(151) 2017 10 25
(441) 2017 07 10
(732) MALCHER JUSTYNA MALCHER, Żory, PL.
(540) ZDROWYZWIERZAK.PL
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08

Nr 1/2018

(510), (511) 21 czerpaki do karmy dla psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie przeznaczone
dla zwierząt domowych, karmniki dla ptaków, karmniki dla ptaków
w postaci pojemników, karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, karmniki
do karmienia ptaków żyjących na wolności, klatki dla ptaków, klatki
dla ptaków domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki druciane na zwierzęta domowe, kuwety dla kotów, kuwety dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, metalowe klatki do użytku domowego, miski dla zwierząt domowych,
miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm
dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, plastikowe pojemniki
do dozowania napojów dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla
małych zwierząt, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, pojemniki na karmę dla ptaków, pojemniki na żywność dla
zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania
żywności dla zwierząt domowych, przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki do pielęgnacji
zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt, tace z tworzyw
sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, wanienki dla ptaków,
wanienki dla ptaków niebędące konstrukcjami, żerdzie dla ptaków
trzymanych w klatkach, zgrzebła, pojemniki [kuwety] na nieczystości
dla zwierząt.

(111) 300313
(220) 2015 06 19
(210) 443856
(151) 2017 05 31
(441) 2015 09 28
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL. ;
(540)		
SILAURUM
(510), (511) 5 preparat na blizny dla ludzi.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 300314
(220) 2015 08 03
(210) 445520
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) JUGOS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe niegazowa, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, nektary owocowe, woda mineralna, woda
niegazowa, woda gazowana, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.
(111) 300315
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) JUGOS
(540)

(210) 445522

(210) 471817

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15, 26.13.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe niegazowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, nektary owocowe, woda mineralna, woda
niegazowa, woda gazowana, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.
(111) 300316
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) JUGOS

(210) 445523

Nr 1/2018
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(540)

(732) ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zabierzów, PL.
(540) ASTRON
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe niegazowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, nektary owocowe, woda mineralna, woda
niegazowa, woda gazowana, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.
(111) 300317
(220) 2015 08 03
(210) 445525
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Figiel
(510), (511) 18 smycze, kagańce, obroże, szelki dla zwierząt, okrycia
dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, 21 przybory gospodarstwa domowego, pojemniki, szczotki, grzebienie, miski,
kuwety, klatki, wszystkie powyższe dla zwierząt domowych, szufelki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, poidła, sprzęt
do czyszczenia, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt
domowych, 31 karma dla psów i kotów (sucha i mokra), pokarm dla
zwierząt.
(111) 300318
(220) 2015 08 03
(151) 2016 11 24
(441) 2015 11 09
(732) MILA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) Figiel
(540)

(210) 445528

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
26.01.20
(510), (511) 18 smycze, kagańce, obroże, szelki dla zwierząt, okrycia
dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, 21 przybory gospodarstwa domowego, pojemniki, szczotki, grzebienie, miski,
kuwety, klatki, wszystkie powyższe dla zwierząt domowych, szufelki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, poidła, sprzęt
do czyszczenia, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt
domowych, 31 karma dla psów i kotów (sucha i mokra), pokarm dla
zwierząt.
(111) 300319
(220) 2016 02 15
(151) 2017 06 02
(441) 2016 05 23
(732) ASPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zabierzów, PL.
(540) CARDIOTEL
(540)

(220) 2016 02 15
(441) 2016 05 23

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, 10 elektrokardiografy, sfigmomanometry, spirometry, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi.
(111) 300321
(220) 2016 03 25
(151) 2017 06 06
(441) 2016 07 04
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) TraMix Express
(540)

(210) 454114

Kolor znaku: zielony, czerwony, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki
dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 300322
(220) 2016 06 20
(151) 2017 02 02
(441) 2016 08 01
(732) PELEC SŁAWOMIR F4F, Zabrze, PL.
(540) F4F
(540)

(210) 458057

(210) 452380

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, elektrokardiografy, aparaty i instrumenty medyczne.
(111) 300320
(151) 2017 06 02
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(210) 452385

Kolor znaku: ciemnoszary, biały, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.02, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze, 25 odzież, 41 zajęcia sportowe.
(111) 300323
(220) 2016 09 09
(210) 461276
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) MIX AND SPRAY
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki
chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku
z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku
w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw
patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia
robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych
on-line, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania
skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów
społecznościowych on-line, doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 300324
(220) 2016 11 15
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) TRAWCZYŃSKA AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) MaMy Kalendarz ... I WSPÓLNE PLANY
(540)

(210) 463928
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(111) 300325
(220) 2016 12 07
(210) 464897
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) JĘDRASIAK KAROLINA MIAPKA DESING, Warszawa, PL.
(540) MIAPKA DESIGN
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 03.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 koszulki dla dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież
dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, spodnie dziecięce.
(111) 300326
(220) 2016 12 19
(210) 465339
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA
KOWALCZYK, WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL.
(540) Dobre z natury pieczywo
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 29.01.07, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo, produkty piekarnicze i cukiernicze, chleby.
(111) 300327
(220) 2016 12 19
(210) 465408
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) ZP
(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane pneumatycznie, klucze o napędzie pneumatycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(111) 300328
(220) 2016 12 19
(210) 465416
(151) 2017 08 02
(441) 2017 03 27
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) BROWARNE AMBER
(510), (511) 32 piwo.
(111) 300329
(220) 2016 12 19
(210) 465419
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) ZPK
(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane pneumatycznie, klucze o napędzie pneumatycznym, w tym klucze dynamometryczne.
(111) 300330
(220) 2016 12 19
(210) 465422
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) KHN
(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane hydraulicznie, klucze o napędzie hydraulicznym, w tym klucze dynamometryczne.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania,
28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: materiałów biurowych, książek, broszur, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu: materiałów biurowych,
książek, broszur.

(111) 300331
(220) 2016 12 19
(210) 465425
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy, PL.
(540) KHK
(510), (511) 7 narzędzia ręczne zasilane hydraulicznie, klucze o napędzie hydraulicznym, w tym klucze dynamometryczne.
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(111) 300332
(220) 2016 12 20
(210) 465446
(151) 2017 05 26
(441) 2017 02 06
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SZKOLNI Przyjaciele
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, jasnozielony, zielony
(531) 29.01.15, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe
koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki
pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie
na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki,
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób
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trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie
zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne,
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, organizowania
i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki
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telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych,
usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 300333
(220) 2016 12 20
(210) 465460
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BBiC COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CYRTYFIKACJI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory szkolne, przybory piśmienne, 20 meble, meble szkolne przedszkolne, meble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, meble mieszkaniowe, meble ogrodowe, meble magazynowe
i sklepowe, gabloty, wieszaki, 28 przyrządy na place zabaw, zestawy
zabawowe, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, ścieżki zdrowia, urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, bujaki,
urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki gimnastyczne,
kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie, ławki gimnastyczne,
odskocznie gimnastyczne, 42 certyfikacja wyrobów na zgodność
z normami, kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych
i sprzętu sportowego na placach zabaw i w salach gimnastycznych
i sportowych oraz nawierzchni obiektów małej architektury.
(111) 300334
(220) 2016 12 20
(210) 465461
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COBRABID-BBC BIURO BADAŃ I CERTYFIKACJI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, tablice szkolne, przybory szkolne, przybory piśmienne, 20 meble, meble szkolne przedszkolne, me-
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ble biurowe, meble stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej, meble mieszkaniowe, meble ogrodowe, meble magazynowe
i sklepowe, gabloty, wieszaki, 28 przyrządy na place zabaw, zestawy
zabawowe, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice, ścieżki zdrowia, urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, bujaki,
urządzenia sportowe do sal gimnastycznych, hal sportowych i na boiska, sprzęt boiskowy, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do koszykówki, siatkówki, tenisa, sprzęt gimnastyczny, drabinki gimnastyczne,
kozły, skrzynie do skoków, drążki, równoważnie, ławki gimnastyczne,
odskocznie gimnastyczne, 42 certyfikacja wyrobów na zgodność
z normami, kontrola jakości wyrobów, ocena, opiniowanie i wydawanie ekspertyz dotyczących mebli, urządzeń rekreacyjno-sportowych
i sprzętu sportowego na placach zabaw i w salach gimnastycznych
i sportowych oraz nawierzchni obiektów małej architektury.

(111) 300335
(220) 2016 12 20
(210) 465463
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) BIURO PODRÓŻY INTERGLOBUS TOUR SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ I TOMASZ BLOCH, Goleniów, PL.
(540) Follow me!
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 29.01.06, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 39 transport, transport autobusowy, transport rzeczy,
informacja o transporcie, logistyka transportu, pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, transport
pasażerski, transport pasażerski, wynajem autokarów, informacja
o transporcie, logistyka transportu, przewożenie, usługi kierowców,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem autokarów, wynajem autokarów, wynajem samochodów, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia
(transport), 41 kształcenie praktyczne [pokazy], usługi rozrywkowe,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych .
(111) 300336
(220) 2016 12 20
(210) 465464
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemiatycze, PL.
(540) Z NATURY INSPIRUJE
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, potrawy
gotowe na bazie przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, zupy
i buliony, przekąski i desery na bazie owoców i warzyw oraz mleka
i produktów mlecznych.
(111) 300337
(220) 2016 12 20
(210) 465467
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) LOFT 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Yes I DO!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria
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i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości
słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], budziki, chronografy,
czasomierze [zegarki], czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], 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 zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria],
łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale
szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra (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] platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod,
ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali
szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki do krawatów szpilki do krawatów szpilki ozdobne, szpilki ozdobne, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie
zegarów i zegarków), wisiorki, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe zapięcia do biżuterii, zegarki, zegarki, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące
[zegary wzorcowe], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane, wszystkie wyżej wymienione towary
nie będą towarami dla niemowląt i dzieci oraz akcesoriami do nich,
18 aktówki, aktówki, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, bagaż, baty,
bicze, bigle do torebek, błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta
dla koni, czapraki pod siodła końskie, czapraki pod siodła końskie, czapraki pod siodła końskie, czekany, derki na konie, druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe
(portfele), etui na klucze, gumowe części do strzemion, imitacje skóry,
jelita do wyrobu kiełbas, kagańce, kagańce, klapy na oczy dla koni
[uprząż], koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kółka do parasoli, krupony [części skór], kufry bagażowe, laski
do parasoli, laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, moleskin [imitacja skóry], myśliwskie worki [akcesoria do polowań], nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, nici ze skóry, obroże dla zwierząt, okładziny do mebli ze skóry, okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży,
parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane,
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podkowy końskie, podróżne
torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonetki z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła, puśliska, randsels (japońskie tornistry szkolne), rączki
do parasoli, rączki walizek, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], rzemyki
do łyżew, siodła do jazdy konnej, skóra kozia, skóra kozia inna niż
do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię,
skórzane smycze, strzemiona, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki
skórzane, teczki na nuty, terlicą [szkielet siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, tręzla (uzda), uchwyty
lasek spacerowych, uprzęże, uzdy [uprząż], wędzidła dla zwierząt
[uprząż], worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia do siodeł, zawory, wentyle ze skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], wszystkie wyżej
wymienione towary nie będą towarami dla niemowląt i dzieci oraz akcesoriami do nich, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, botki, bryczesy,
buty narciarskie, buty sportowe, buty sportowe, buty sznurowane,
buty za kostkę, buty za kostkę, cholewki do obuwia, cholewki do obu-
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wia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy],
czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki (nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież],
espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul,
halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki,
legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki damskie, manipularze [liturgia],
mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy],
mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę,
ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pasy do obuwia łączące,podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki, podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari,
sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szarfy (do ubrania), szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, turbany, walonki [buty filcowe),
woalki, welony [odzież], wyroby pończosznicze, wszystkie wyżej wymienione towary nie będą towarami dla niemowląt i dzieci oraz akcesoriami do nich .

(111) 300338
(220) 2016 12 20
(210) 465471
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) DUDEK WOJCIECH POLSTAL ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa, PL.
(540) Stalowy System Rynnowy Sztorm
(510), (511) 6 system rynnowy metalowy, rynny metalowe.
(111) 300339
(220) 2016 12 21
(210) 465474
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) SAMOGON BRZESKI Z ŻYTA BRZESKIEGO No 1 ZATWIERDZONY
(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny, fioletowy
(531) 26.01.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 300340
(220) 2016 12 21
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) MYŁEK ROBERT JANUSZ, Zalasewo, PL.
(540) 4.BIKER
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 465477

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 25 odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, bielizna,
bielizna termoaktywna, skarpety, skarpety termoaktywne, T-shirty,
bluzy, bluzki, odzież sportowa, dresy, spodnie, spodnie tekstylne,
spodnie skórzane, kurtki, kurtki tekstylne, kurtki skórzane, kombinezony, kamizelki, kamizelki tekstylne, kamizelki odblaskowe,
kamizelki skórzane, kominiarki, kołnierze, szaliki, chusty, ochraniacze tekstylne, odzież przeciwdeszczowa, nakrycia głowy, czapki,
rękawice, rękawice tekstylne, rękawice skórzane, obuwie, obuwie
sportowe, obuwie motocyklowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej i hurtowej części zamiennych i akcesoriów do pojazdów
lądowych, w szczególności do motocykli, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do motocykli, odzieży w szczególności
odzieży motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli, kasków motocyklowych, toreb
i kufrów bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych,
w szczególności kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków, protektory, prowadzenie
detalicznych i hurtowych punktów sprzedaży części zamiennych
i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do motocykli, odzieży w szczególności odzieży motocyklowej, smarów,
past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli,
kasków motocyklowych, toreb i kufrów bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych, w szczególności kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki
do kluczyków, protektory, usługi w zakresie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lądowych, w szczególności do motocykli,
opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do motocykli,
odzieży w szczególności odzieży motocyklowej, smarów, past, olejów i środków do czyszczenia i konserwowania motocykli, kasków
motocyklowych, toreb i kufrów bagażowych oraz akcesoriów i gadżetów motocyklowych, w szczególności kamery sportowe i nawigacje, reflektory, pokrowce, zabezpieczenia, breloki do kluczyków,
protektory.
(111) 300341
(220) 2016 12 21
(210) 465478
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Ortonet GABINETY ORTODONTYCZNE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
seminariów, konferencji, 44 usługi ortodontyczne, dentystyczne,
medyczne.
(111) 300342
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) MIODONKA PASTERSKA

(210) 465488
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, koktajle, likiery, aperitif, napoje alkoholowe destylowane,
napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wódka.
(111) 300343
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) ŚLIWOWICA PASTERSKA
(540)

(210) 465489

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty
z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wódka.
(111) 300344
(220) 2016 12 21
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) BIMBER PASTERSKI
(540)

(210) 465490

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, alkoholowe napoje z wyjątkiem
piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty
z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wódka.
(111) 300345
(220) 2016 12 21
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SZEPKE GUSTAW, Cisownica, PL.
(540) GRZANIEC PASTERSKI
(540)

(210) 465491

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe, napoje
alkoholowe destylowane, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, owocowe
ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające trawienie,
wino.
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(111) 300346
(220) 2016 12 21
(210) 465493
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) BROWAR POMYSŁÓW
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 300347
(220) 2016 12 21
(210) 465500
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) OPTIDENT M. FOUBERT, D. STÓJ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) Optident DIGITAL DENTAL SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż produktów, urządzeń i materiałów stomatologicznych, 37 serwis urządzeń stomatologicznych i urządzeń towarzyszących, 41 szkolenia z obsługi urządzeń stomatologicznych.
(111) 300348
(220) 2016 12 21
(210) 465509
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) BioSoC
(510), (511) 9 układy scalone.
(111) 300349
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EuroSTORE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465510

(111) 300350
(220) 2016 12 21
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EuroTANK
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.

(210) 465511

(111) 300351
(220) 2016 12 22
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 06
(732) GRAB GRZEGORZ TOYS-COM, Koszalin, PL.
(540) JOY 4KiDS!
(540)

(210) 465528

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy, różowy, żółty,
ciemnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 12 rowery, rowerki trójkołowe, rowery elektryczne, rowery dziecięce, pojazdy akumulatorowe dla dziaeci, gokarty dla
dzieci, foteliki samochodowe, wózki głębokie, spacerowe, wielofunkcyjne, akcesoria do wózków dziecięcych, śpiworki, torby, pokrowce
i pokrycia, gondole, parasoliki.
(111) 300352
(220) 2016 12 22
(210) 465532
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 20
(732) DWELL WELL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DWELL WELL DEVELOPMENT
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(540)

(531) 26.05.18, 26.05.99, 27.05.01
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, usługi
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi deweloperskie związane z inwestycjami kapitałowymi w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży domów i lokali, wynajem mieszkań i pomieszczeń
mieszkalnych i biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym
i nieruchomościami, 37 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie robót budowlanych
wykończeniowych, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
w zakresie budownictwa mieszkaniowego mieszczące się w tej klasie, 42 usługi w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nimi
doradztwo techniczne.
(111) 300353
(220) 2016 12 22
(210) 465538
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car oriental
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania
powietrza.
(111) 300354
(220) 2016 12 22
(210) 465539
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car rainforest
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania
powietrza.
(111) 300355
(220) 2016 12 22
(210) 465542
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car paradise
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania
powietrza.
(111) 300356
(220) 2016 12 22
(210) 465543
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril car spicy citrus
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania
powietrza.
(111) 300357
(220) 2016 12 22
(210) 465545
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(540) QUEEN OF KORTOWO
(510), (511) 31 cebulki kwiatów lilii, kwiaty lilii.
(111) 300358
(220) 2016 12 22
(210) 465548
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 06
(732) CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH-ENERGIA I GAZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) CUWEiG efektywność dzięki technologii
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy, badania, ekspertyzy dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, outsourcing [doradztwo biznesowe], w tym w dziedzinie operacji z zakresu
działalności gospodarczej lub w zakresie zarządzania relacjami z klientami, porady, doradztwo, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, w tym kontaktowych,
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej,
organizacja działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstw
dla osób trzecich, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym zadaniami
handlowymi przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu
przedsiębiorstw, doradztwo handlowe i planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu sprawami
biznesowymi lub gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym: planowanie, w tym strategiczne, dla działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, pomoc i planowanie
dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc
w zakresie planowania i funkcjonowania działalności gospodarczej,
administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
planowanie sukcesji w firmach, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, ekonomiczne prognozy, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), nadzór nad działalnością gospodarczą, w tym na rzecz osób
trzecich, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analiza danych biznesowych, analiza zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków,
obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, prace biurowe,
planowanie spotkań biznesowych, usługi biur biznesowych, administrowanie usługami biurowymi, prowadzenie rejestrów firm, w tym
dla osób trzecich, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
usługi księgowe, usługi doradztwa podatkowego, przygotowywanie
rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi kadrowo-płacowe, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich,
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu
oraz obsadzania stanowisk, usługi zarządzania flotą samochodową,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, administrowanie dotyczące marketingu, pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, 36 usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie planowania
finansowego, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, sprzedaży mienia,
konserwacji pojazdów, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, administrowanie finansami, zarządzanie finansami, w tym dla
firm zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, usługi udzielania
pożyczek kredytów, usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, usługi leasingowe, przelewy i trans-

Nr 1/2018

akcje finansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie należności i faktoring,
usługi związane z podatkami [nie księgowość], administrowanie programami świadczeń pracowniczych, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi lub z lokalami biurowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, 38 usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości
i danych, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, transmisja informacji do celów biznesowych, łączność poprzez sieci komputerowe
i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, 42 administracja serwerami, w tym pocztowymi, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów
i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania lub
przechowywania danych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
usługi komputerowe do analizy danych, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, tworzenie platform komputerowych na rzecz
osób trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie sieci komputerowej, wynajem
komputerów, wynajem oprogramowania, usługi doradcze dotyczące
zużycia energii, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, projektowanie, pisanie, opracowywanie, aktualizacja lub
instalacja oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania
do magazynowania, przywoływania, przetwarzania lub dystrybucji
treści multimedialnych, oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
oprogramowania systemowego, oprogramowania komputerowych
baz danych, oprogramowania do danych lub przetwarzania danych,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie programów
kontrolnych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych.

(111) 300359
(220) 2016 12 22
(210) 465562
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) kalejdoskop ucznia
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, jasnoróżowy, różowy, jasnozielony,
zielony, granatowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.21, 26.03.05, 26.01.08
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(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe
koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki
pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie
na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki,
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób
trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego na-
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grane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie
zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne,
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, organizowania
i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki
telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych,
usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.
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(111) 300360
(220) 2016 12 22
(210) 465570
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Nowi Tropiciele
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe
koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki
pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie
na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki,
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty
muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, organizowania subskrypcji w zakresie publikacji także on-line dla osób
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trzecich, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
wiadomości i danych, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz
z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie
zawarte na kartridżach, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne,
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy
do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie przylepne, kalkomanie suche, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3D stosowane na każdej powierzchni, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, elektryczne urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej małej poligrafii,
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, organizowania
i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczania bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowania wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki
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telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych,
usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 300361
(220) 2016 12 23
(210) 465589
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) MZURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MZURI CFI
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, inwestycje majątkowe
[nieruchomości], kupno i sprzedaż nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie
kapitału finansowego, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, w szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zbieranie funduszy
na projekty związane z nieruchomościami przez sieć komputerową
Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące remontów nieruchomości.
(111) 300362
(220) 2016 12 23
(210) 465603
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY,
Chorzów, PL.
(540) DOOTI
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada,
miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy, nielecznicze słodycze.
(111) 300363
(220) 2016 12 23
(210) 465604
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) DIPWOLL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 300364
(220) 2016 12 23
(210) 465605
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) AXUDROPIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 300365
(220) 2016 12 23
(210) 465618
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) NINEONE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EXUMA
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne i toaletowe, perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, wody kolońskie, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, antyperspiranty, olejki eteryczne, środki i preparaty
do kąpieli, olejki do kąpieli, sole kosmetyczne do kąpieli, mydła i płyny
myjące, kosmetyki, środki kosmetyczne, kosmetyczne kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, maski kosmetyczne, maseczki
do twarzy, ciała, włosów, rąk i stóp, peelingi kosmetyczne do twarzy,
ciała, rąk i stóp, preparaty kosmetyczne do wypełniania zmarszczek,
usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, środki do mycia i pielęgnacji twarzy i ciała, środki do mycia i pielęgnacji rąk i stóp, środki
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do mycia, pielęgnacji i ochrony włosów, płyny i lotony do pielęgnacji włosów, odżywki, pianki, lakiery do włosów, środki do koloryzacji
i stylizacji włosów, środki do makijażu oraz demakijażu, tusze do rzęs,
kredki do makijażu, cienie do powiek, róże kosmetyczne, bronzery, kosmetyki do makijażu wyrównujące koloryt skóry, kosmetyki do makijażu rozświetlające skórę, kosmetyki utrwalające makijaż, podkłady pod
makijaż, podkłady maskujące niedoskonałości skóry, korektory do makijażu, fluidy, pudry do makijażu, środki do pielęgnacji, ochrony i malowania ust, błyszczyki do ust, pomadki do ust, nielecznicze pomadki
ochronne do ust, środki do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, środki do golenia
i po goleniu, środki do depilacji, środki do higieny intymnej zawarte
w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, pudry kosmetyczne nielecznicze, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki do czyszczenia
zębów, artykuły toaletowe zawarte w lej klasie, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci,
preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne stosowane
w medycynie estetycznej, preparaty farmaceutyczne do wypełniania
zmarszczek, usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, produkty
farmaceutyczne do odmładzania skóry, preparaty farmaceutyczne
do leczenia kontuzji sportowych, lecznicze preparaty złuszczające
do oczyszczania skóry, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych,
środki lecznicze przeciw poceniu się, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego, suplementy diety dla ludzi,
odżywcze suplementy diety, dodatki do żywności do celów niemedycznych, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe
i mineralne, dodatki dietetyczne w formie batonów, żeli, napojów i preparatów do sporządzania napojów, napoje witaminizowane, napoje
z dodatkami dietetycznymi, napoje elektrolityczne do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 28 artykuły
gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt i urządzenia do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, platformy do ćwiczeń, bieżnie
stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, ławki do użytku
gimnastycznego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, stacjonarne
rowery treningowe, ochraniacze do uprawiania sportu, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do celów leczniczych, wyroby perfumeryjne i perfumy, artykuły toaletowe, suplementy diety dla
ludzi, dodatki dietetyczne w formie batonów, żeli, napojów i preparatów do sporządzania napojów, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje sportowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i preparaty do sporządzania napojów, preparaty farmaceutyczne, nutraceutyki, odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia głowy sportowe, zegarki sportowe, przyrządy do pomiaru czasu do celów sportowych, torby i plecaki sportowe, gogle sportowe, okulary sportowe,
ochraniacze sportowe, kaski ochronne sportowe, nagrane płyty DVD
z ćwiczeniami sportowymi, artykuły sportowe i sprzęt sportowy, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
obsługa programów lojalnościowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
promowanie sprzedaży towarów, i usług innych podmiotów w punkcie sprzedaży lub za pośrednictwem imprez promocyjnych, 41 usługi
siłowni, usługi siłowni związane z kulturystyką, usługi klubów sportowych, usługi fitness klubów, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, usługi parków i klubów rozrywki, wypoczynku i rekreacji,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie medytacji, usługi trenerskie, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja i przeprowadzanie programów treningów sportowych, usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi edukacji sportowej, zdrowotnej, usługi edukacji
w zakresie kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, usługi szkoleniowe
i instruktażowe w zakresie sportu, sprawności fizycznej i odżywiania,
kursy szkoleniowe w zakresie sportu, sprawności fizycznej i odżywiania, kursy szkoleniowe w zakresie treningu fizycznego i kondycyjnego,
usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku
i rekreacji, usługi w zakresie informacji sportowej, informacje dotyczące edukacji sportowej, udzielanie informacji związanych z trenin-
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giem fizycznym i aktywnością sportową, usługi doradcze w zakresie
ćwiczeń fizycznych i treningu sportowego, usługi doradcze w zakresie
odżywiania, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego i do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, wynajem sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego w zakresie treningu sprawności fizycznej, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi w zakresie organizacji imprez i konkursów
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 44 usługi klinik kosmetycznych, usługi salonów kosmetycznych, usługi salonów
piękności, usługi salonów odnowy biologicznej, usługi w zakresie
medycyny sportowej, usługi salonów fryzjerskich, usługi manicure
i pedicure, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, leczniczych,
pielęgnacyjnych, depilacyjnych, kosmetyka lekarska, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi medyczne, usługi medyczne
w zakresie wykonywania zabiegów chirurgii kosmetycznej i plastycznej oraz dermatologii estetycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii, masaże,
masaże lecznicze, masaż sportowy, usługi rehabilitacji fizycznej, aromaterapia, usługi udostępniania saun, solariów, usługi wizażu, usługi
w zakresie makijażu, usługi doradztwa żywieniowego, dietetycznego,
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi doradztwa w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.
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niemetalowe, bloki drogowe niemetalowe, płyty drogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, 37 asfaltowanie, wynajem buldożerów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem koparek, wynajem żurawi
jako maszyn budowlanych, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
oczyszczanie dróg, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe, budowa i konserwacja rurociągów, układanie nawierzchni drogowych, malowanie
i naprawy znaków, nadzór budowlany, informacja budowlana, doradztwo inżynieryjne jako budownictwo, 39 przewożenie ładunków,
rozładunek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, transport, spedycja, pośrednictwo w transporcie, wypożyczanie kontenerów magazynowych, logistyka transportu, składowanie, magazynowanie,
42 doradztwo architektoniczne, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie projektów technicznych, inżynieria techniczna, stylizacja
jako wzornictwo przemysłowe, planowanie urbanistyczne, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

(111) 300368
(220) 2016 12 27
(210) 465640
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SPIŻARNIA RYDZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydzyny, PL.
(540) SPIŻARNIA RYDZYŃSKA ŻYWNOŚĆ NATURALNA
(540)

(111) 300366
(220) 2016 12 23
(210) 465632
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POCZUJ W SOBIE DZIECIĘCĄ RADOŚĆ
(510), (511) 30 słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, czekoladki, pralinki,
cukierki, słodycze mrożone, schłodzone słodycze, ciasta, ciastka i wafle, guma do żucia, żelki, kakao, czekolada do picia, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao i kawy.
(111) 300367
(220) 2016 12 24
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubojenka, PL.
(540) DROG-BUD
(540)

(210) 465638

Kolor znaku: żółty, szary, biały
(531) 06.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 asfalt, nawierzchnie asfaltowe, tektura budowlana
asfaltowana, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, taśmy
smołowane dla budownictwa, beton, betonowe elementy budowlane, drewno budowlane, kostka brukowa drewniana, cement, wapień,
wapno, zaprawy budowlane, płyty cementowe, słupy cementowe,
łupek twardy, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały do budowy
i pokryć dróg, szkło budowlane, pokrywy do włazów niemetalowe,
stopnie schodów niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, rusztowania niemetalowe, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy niemetalowe dla
linii elektroenergetycznych, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, kamień, kamień budowlany, granit, żwir, piaskowiec dla budownictwa, żużel jako materiał budowlany, materiały wiążące do naprawy dróg, bruki odblaskowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe,
nawierzchnie odblaskowe, płyty drogowe odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania
dróg, mozaiki dla budownictwa, tablice sygnalizacyjne nieświecące
niemechaniczne niemetalowe, pomosty prefabrykowane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni dróg, znaki drogowe nieświecące niemechaniczne niemetalowe, kolejowe podkłady niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 22.01.05, 22.01.07, 24.01.15,
24.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny,
wyroby garmażeryjne mięsne, kiełbasy, konserwy i przetwory mięsne,
smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wyroby z dziczyzny, produkty na bazie mięsa, drobiu, dziczyzny, ryby, konserwy rybne, produkty
na bazie ryb, skorupiaki nieżywe, owoce morza (nieżywe), konserwowane, suszone, kandyzowane, gotowane i mrożone owoce i warzywa,
przetwory owocowe i warzywne, grzyby konserwowane, przetwory
z grzybów, bakalie, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, zupy, buliony,
wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, produktów mlecznych,
sałatki owocowe i warzywne, surówki warzywne, chipsy i chrupki
ziemniaczane, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, 33 napoje alkoholowe, wino, napoje spirytusowe, nalewki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie hurtowym i detalicznym z artykułami
spożywczymi, napojami, alkoholem oraz artykułami gospodarstwa
domowego, artykułami kuchennymi i dekoracjami dla domu.
(111) 300369
(220) 2016 12 27
(210) 465641
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) Hyundai Motor Company, Seul, KR.
(540) GENESIS G65
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, autobusy, części
i akcesoria do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, urządzenia hamujące do pojazdów, samochody ciężarowe,
samochody osobowe, pojazdy osobowe dla więcej niż 7 pasażerów,
elementy napędowe i skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, silniki do samochodów.
(111) 300370
(220) 2016 12 27
(210) 465649
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) TERKOWSKA-SZLAŻKO PATRYCJA, Gliwice, PL.
(540) CLOOE
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przechowywanie danych elektronicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież damska-suknie modelowe okazyjne, sukienki,
bluzki, spódniczki płaszcze, kostiumy, wdzianka i inne, odzież damska ze skóry i imitacji skóry, 35 organizowanie pokazów mody, handel odzieżą damską, 42 usługi projektowania mody damskie.
(111) 300371
(220) 2016 12 27
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KINGA PIENIŃSKA
(540)

(210) 465653

(531) 09.01.10, 27.05.01, 25.01.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 300372
(220) 2016 12 27
(210) 465662
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ZAPAŁA DOROTA, BOROWIECKI MICHAŁ DM
DENTALCERAMIC SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) DM dentalceramic
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, kompleksowe usługi i porady stomatologiczne, usługi profilaktyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, implantologii, stomatologia
zachowawcza, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, technika dentystyczna, protetyka stomatologiczna, implantologia stomatologiczna, ortodoncja, periodontologia, endodoncja,
pedodoncja, lecznice stomatologiczne: rentgen zębów, rentgenodiagnostyka, doradztwo w dziedzinie stomatologii.
(111) 300373
(220) 2016 12 27
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) JOBSQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Job
(540)
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(210) 465663

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dot. kontaktów handlowych
i biznesowych, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, 38 transmisja plików cyfrowych, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi przekwalifikowania
zawodowego, 42 hosting stron internetowych, hosting serwerów,

(111) 300374
(220) 2016 12 27
(210) 465664
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 27
(732) JAGODZIŃSKI CEZARY P.P.H.U. CERBER, Łowicz, PL.
(540) cerber
(510), (511) 25 odzież dziana, skarpety, pończochy, rajtuzy, rajstopy.
(111) 300375
(220) 2016 12 27
(210) 465665
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) Chockoberry NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
(111) 300376
(220) 2016 12 27
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KINGA PIENIŃSKA Sportiva
(540)

(210) 465666

(531) 27.05.01, 25.01.06
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 300377
(220) 2016 12 27
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) BRAINBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) GRANDA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.

(210) 465680

(111) 300378
(220) 2016 12 28
(210) 465712
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK VIT
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony,
fioletowy, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.07.11, 05.07.17, 05.07.22, 05.07.24, 27.05.01, 29.01.15,
01.03.02, 01.03.15
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary
owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki
warzywne [napoje], napoje witaminizowane, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(111) 300379
(220) 2016 12 28
(210) 465715
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK VIT
(540)

Kolor znaku: biały, szary, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
zielony, żółty
(531) 05.07.09, 05.07.10, 05.07.11, 05.07.16, 05.07.24, 01.15.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary
owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki
warzywne [napoje], napoje witaminizowane, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
(111) 300380
(220) 2016 12 28
(210) 465720
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) medme.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnozielony, szary
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie dostępu do blogów internetowych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie
wiadomości drogą elektroniczną, elektroniczna transmisja poczty
i wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie plików,
emisja treści wideo, komunikacja za pośrednictwem blogów online,
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, odbieranie
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji
za pomocą komputera, przesyłanie wiadomości, transmisja danych
przez Internet, transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości miedzy użytkownikami komputerów, zapewnienie dostępu
do blogów online, 41 instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej,
dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie pielęgnacji
ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie
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zdrowia, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kursów edukacyjnych, przedstawianie filmów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, udostępnianie informacji na temat rozrywki
za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawność fizycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 44 usługi informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, doradztwo
w dziedzinie rodzenia, udzielanie informacji związanych z usługami
opieki pielęgniarskiej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne,
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje psychologiczne,
ochrona zdrowia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne,
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania,
poradnictwo żywieniowe, przeprowadzanie diagnozy chorób, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej,
udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji medycznych,
udzielanie informacji na temat stomatologii, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i rodzinnego, udzielanie informacji o urodzie udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych.

(111) 300381
(220) 2016 12 28
(210) 465721
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 13
(732) PIETRAK TOMASZ, Legionowo, PL.
(540) Oldfield
(510), (511) 25 bluzki, swetry, nakrycia głowy, czapki, berety, szale,
szaliki, 40 dziewiarstwo, krawiectwo.
(111) 300382
(220) 2016 12 28
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 13
(732) AGORA Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) Magazyn DOM
(540)

(210) 465726

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe udostępnianie on-line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń I przyrządów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 16 druki, kalendarze, książki, gazety, czasopisma,
wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury,
publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa
muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, torby papierowe, 35 usługi w zakresie reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii
reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem czasu ante-
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nowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii
publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie Informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek
internetowych, zarządzania kontami abonentów, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców
usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji
zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie
informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony
III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom]
on-line dla serwisów społecznościowych, 41 usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze) i reporterskie, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji on-line i elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem,
rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organizowanie i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów
i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, usługi związane z grami
losowymi i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami
komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, projektowanie materiałów promocyjno-reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów komputerowych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi.

(111) 300383
(220) 2016 12 28
(151) 2017 06 20
(441) 2017 02 06
(732) YAKUDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) YAKUDO NET
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12

(210) 465728
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(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowe.

(111) 300384
(220) 2016 12 28
(210) 465733
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 27
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ARTIGO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 300385
(220) 2016 12 28
(210) 465736
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT
POLSKA, Kraków, PL.
(540) STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT
POLSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, czasopisma, kalendarze, koperty, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki, ołówki, papier do pisania, publikacje, teczki na dokumenty, zakładki do książek, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak ulotki, prospekty,
druki, próbki, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama billboardowa, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 usługi
w zakresie: organizowania i prowadzenia konferencji, seminariów
i szkoleń, usługi w zakresie publikowania książek, 42 wyszukiwarki
internetowe-dostarczanie (opracowywanie), 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 300386
(220) 2016 12 28
(210) 465737
(151) 2017 06 23
(441) 2017 02 20
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) FLOWMAXAB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, a mianowicie preparaty
sercowo-naczyniowe.
(111) 300387
(220) 2016 12 28
(210) 465744
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) ŚWIĆ ANNA KODOWANIE NA DYWANIE, Lublin, PL.
(540) KODOWANIE NA DYWANIE
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, czerwony, żółty, niebieski, szary
(531) 01.15.11, 16.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia komputerowe, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia związane z przetwarzaniem
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danych, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w dziedzinie
oprogramowania, organizowanie programów szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia związane
ze sprzętem komputerowym, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia
z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia w zakresie
projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie
opracowywania programów komputerowych, szkolenia w zakresie
obsługi systemów oprogramowania.

(111) 300388
(220) 2016 12 28
(210) 465747
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Skrzypovita Pro
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, zioła lecznicze.
(111) 300389
(220) 2016 12 28
(210) 465749
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) MARIUSZ CHRZANOWSKI P.P.H.U. CECH-MAR, Zelów, PL.
(540) CECH-MAR
(510), (511) 2 farby bez rozpuszczalników, farby do domu, farby
do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby do sprzętu przemysłowego, farby odporne na czynniki chemiczne, farby ognioodporne, farby podkładowe do metalu, farby w proszku, farby wewnętrzne,
farby wodoodporne, farby zewnętrzne, 6 bramy metalowe, dachówki metalowe, drzwi metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe elementy budowlane, metalowe instalacje sufitowe, metalowe
konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe naroża dachu, metalowe odlewy, metalowe okładziny elewacyjne, metalowe
okładziny kominowe, metalowe poręcze, metalowe pręty wzmacniające, metalowe profile, metalowe progi, metalowe rury drenażowe,
okiennice metalowe, okładziny metalowe, okna metalowe, ościeżnice metalowe, płytki metalowe, płyty metalowe, sufity, metalowe,
19 belki drewniane, betonowe elementy budowlane, betonowe
materiały budowlane, betonowe ściany oporowe, budowle drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane rusztowania, drzwi drewniane,
futryny drzwiowe drewniane, panele drewniane, płyty betonowe,
płyty drewniane, podłogi betonowe, podłogi drewniane, przenośne
konstrukcje drewniane, słupy betonowe, ściany betonowe, złącza
drewniane, 21 ceramika do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa
części budynków, budowa fundamentów, budowanie nieruchomości, budownictwo, informacja budowlana, instalowanie wyposażenia
budynków, konstrukcja budynków, nadzorowanie konstruowania
budynków, nadzór budowlany, naprawa budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane, usługi doszczelniania budynków, usługi
odnawiania budynków .
(111) 300390
(220) 2016 12 28
(210) 465750
(151) 2017 06 22
(441) 2017 02 20
(732) MARIUSZ CHRZANOWSKI P.P.H.U. CECH-MAR, Zelów, PL.
(540) NaszeProdukty.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby bez rozpuszczalników, farby do domu, farby
do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby do sprzętu przemysłowego, farby odporne na czynniki chemiczne, farby ognioodporne, farby podkładowe do metalu, farby w proszku, farby wewnętrzne,
farby wodoodporne, farby zewnętrzne, 6 bramy metalowe, dachówki metalowe, drzwi metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe elementy budowlane, metalowe instalacje sufitowe, metalowe
konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe naroża da-
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chu, metalowe odlewy, metalowe okładziny elewacyjne, metalowe
okładziny kominowe, metalowe poręcze, metalowe pręty wzmacniające, metalowe profile, metalowe progi, metalowe rury drenażowe,
okiennice metalowe, okładziny metalowe, okna metalowe, ościeżnice metalowe, płytki metalowe, płyty metalowe, sufity, metalowe,
19 belki drewniane, betonowe elementy budowlane, betonowe
materiały budowlane, betonowe ściany oporowe, budowle drewniane, drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane rusztowania, drzwi drewniane,
futryny drzwiowe drewniane, panele drewniane, płyty betonowe,
płyty drewniane, podłogi betonowe, podłogi drewniane, przenośne
konstrukcje drewniane, słupy betonowe, ściany betonowe, złącza
drewniane, 21 ceramika do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa
części budynków, budowa fundamentów, budowanie nieruchomości, budownictwo, informacja budowlana, instalowanie wyposażenia
budynków, konstrukcja budynków, nadzorowanie konstruowania
budynków, nadzór budowlany, naprawa budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane, usługi doszczelniania budynków, usługi
odnawiania budynków .

(111) 300391
(220) 2016 12 28
(210) 465762
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Multimilioner
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 35 reklama i promocja również za pośrednictwem mediów elektronicznych
oraz w środkach masowego przekazu, organizowanie imprez dla celów reklamowych i promocyjnych, publikacja tekstów reklamowych,
również w środkach masowego przekazu, 41 organizacja loterii i losowań nagrań.
(111) 300392
(220) 2016 12 28
(210) 465763
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) KRAWCZYŃSKA WIOLETA MATYLDA, Warszawa, PL.
(540) MGS Polska KOSTKA BRUKOWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 kostka brukowa betonowa, świecąca kostka brukowa,
kostka brukowa drewniana, asfalt, beton, cegły, cement, gips, granit,
glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kryształ górski, ksylolit, łupek, żwir, terakota, tłuczeń, tuf wapienny, tynk,
wapień, wapno, porfir, srebrny piasek, sztuczny kamień, kamienie
jako materiały wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier
jako kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel wapienny, marmur, żużel [materiał budowlany], cement do budowy palenisk, zaprawy budowlane, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ogniotrwałe
materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe,
płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki
ścienne, belki policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane], parkiety, deski podłogowe, drewniane forniry, drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drzwi niemetalowe, drzwiowe
ościeżnice niemetalowe, okiennice niemetalowe, bednarska klepka,
dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grobow-
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ce [pomniki] niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe, nawierzchnie
tłuczniowe, niemetalowe slupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe odlewnicze formy niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapety okienne niemetalowe,
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe, powłoki [materiały
budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, schody stopnie niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, słupy cementowe, szalówki [ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe,
włazy niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations,
agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy
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tynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż produktów:
kostka brukowa betonowa, kostka brukowa metalowa, płytki podłogowe, metalowe płytki ścienne, metalowe, płyty chodnikowe metalowe, podłogi metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, żaluzje listwowe metalowe, listwy metalowe, słupy metalowe, słupy
metalowe jako elementy konstrukcyjne, parkany metalowe, ścianki
z pali, metalowe [palisady], balustrady metalowe, bramy metalowe,
altany konstrukcje z metalu, werandy metalowe, szkielety metalowe
[budownictwo], konstrukcje metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje metalowe nośne szklarni, konstrukcje stalowe [budownictwo],
materiały metalowe zbrojeniowe dla budownictwa, szkieletowe
rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, przenośne
struktury metalowe, kraty metalowe, kurniki metalowe, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, płytki metalowe do użytku
w budownictwie, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, obudowy schodów metalowe, belki stropowe metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, boazeria
metalowa, okiennice metalowe, okna metalowe, ościeżnice metalowe, okna skrzynkowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, drzwi metalowe, sufity metalowe, pokrycia dachów metalowe, ściany metalowe, aluminium [glin], brąz, cyna, cynk, chrom, drobne wyroby
metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek,
druciana tkanina, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dzwony i dzwonki, dźwigary
metalowe, ekrany paleniskowe, folia cynowa [staniol], formy, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gzymsy metalowe, gzymsy,
haki do wieszania kotłów metalowe, kątowniki stalowe, klamki
do drzwi metalowe, klamry [zaciski] metalowe, kolanka metalowe
do rur, kolki do ścian, metalowe, kołnierze metalowe, kosze metalowe, kratownice metalowe, liny stalowe, liny metalowe, metalowe podziałki [przegrody], metalowe urządzenia zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, napinacze drutu metalowe, nieelektryczne
dzwonki do drzwi z metalu, nity metalowe, numery domów nieświecące metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, palety do transportu wewnętrznego
metalowe, podkładki regulacyjne [dystansowe], prefabrykowane
konstrukcje metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], rygle do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle okienne metalowe, skrzynki na listy metalowe,
świecąca kostka brukowa, kostka brukowa drewniana, asfalt, beton,
cegły, cement, gips, granit, glina ceglarska, kamień budowlany, kamień żużlowy, kamień, kryształ górski, ksylolit, lupek, żwir, terakota,
tłuczeń, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, porfir, srebrny piasek,
sztuczny kamień, kamienie jako materiały wiążące do produkcji, wyroby kamieniarskie, klinkier jako kruszywo, łupkowy proszek, magnezjowy cement, margiel wapienny, marmur, żużel [materia! budowlany], cement do budowy palenisk, zaprawy budowlane, betonowe
elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane
z materiałów niemetalowych, płoty, parkany niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, mozaiki dla budownictwa, balustrady niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne, belki policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe, deski [drewno budowlane], parkiety, deski podłogowe,
drewniane forniry, drewno budowlane, altany [konstrukcje niemetalowe], drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
drewno na profile, drewno częściowo obrobione, drzwi niemetalowe, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, okiennice niemetalowe, bednarska klepka, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, grobowce [pomniki] niemetalowe, kątowniki, niemetalowe, kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne
bariery drogowe niemetalowe odlewnicze formy niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, parapet
okienne niemetalowe, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, pia-

168

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

skowiec dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe,
powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, schody stopnie niemetalowe,
schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy
niemetalowe, słupy cementowe, szalówki [ciesielstwo], ścianki działowe niemetalowe, włazy niemetalowe, wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, 37 doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór
budowlany, informacja budowlana, budownictwo przemysłowe,
konsultacje budowlane, izolowanie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, informacja
o naprawach, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, oczyszczanie dróg, instalowanie drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, układanie nawierzchni drogowych,
usługi eksploatacji kamieniołomów, kamieniarstwo, wiercenie studni, ciesielstwo, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, tapetowanie,
malowanie, lakierowanie, murowanie, szlifowanie, tynkowanie, piaskowanie, 44 ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, niszczenie chwastów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji
dwutlenku węgla, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi ponownego zalesiania, usługi z zakresu szkółek
roślin, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu
rolniczego.

(111) 300393
(220) 2016 12 29
(210) 465770
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) VINGORA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone, orzechy preparowanie, preparaty z wszystkich w/w produktów zawarte w tej klasie,
produkty mleczne (sery), przekąski sporządzone z warzyw, owoców,
orzechów także przetworzonych lub w przeważającej części z tych
produktów, gotowe dania i części składowe dań przygotowane
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców morza, owoców i warzyw
konserwowanych, gotowanych lub przetworzonych, produktów
mlecznych i nabiału lub w większości z tych produktów, 30 ryż, makarony, produkty zbożowe śniadaniowe i preparaty zbożowe, herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty
kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne
słodycze, ciasta, ciasteczka, ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty
lodowe, mrożony jogurt, mrożone słodycze, słodkie desery przygotowane na bazie kakao i czekolady, chleb, napoje na bazie herbaty,
kawy i czekolady, przekąski, gotowe dania i części składowe dań sporządzone z ryżu, makaronu, kasz, preparatów zbożowych lub w przeważającej części z tych towarów, czekolada, pizza, spody do pizzy,
sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałatek, majonezy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, w tym wina.
(111) 300394
(220) 2016 12 29
(210) 465773
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 27
(732) RZEŻUCHOWSKA ZOFIA, Wrocław, PL.
(540) Wojtuś Niezastąpiony GWARANCJA WYGODY SUPER
WYTRZYMAŁE WORKI LDPE O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI ERGOPAK
www.ergopak.pl
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(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony, ciemnoczerwony, żółty,
ciemnożółty, brązowy, ciemnoniebieski, różowy, zielony, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 16 worki do koszy na śmieci, worki na śmieci, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki
na śmieci z tworzyw sztucznych (do użytku domowego), worki z tworzyw sztucznych na śmieci.
(111) 300395
(220) 2007 02 06 K
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) FETIM B.V., Amsterdam, NL.
(540) Solidfloor The professional’s choice
(540)

(210) 465791

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi parkietowe z tworzyw sztucznych i drewna, podłogi z drewna, korka i okładzin, spody płyt podłogowych, przenośne podłogi niemetalowe.
(111) 300396
(220) 2016 12 29
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Q WYRÓB Z REKOMENDACJĄ
(540)

(210) 465793

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.15.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe w tym: cement,
beton, granit, gips, granulat szklany do znakowania dróg, marmur, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe szalunki do betonu, ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia niemetalowe
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dla budownictwa, piaskowiec dla budownictwa, sztuczny kamień,
terakota, tłuczeń, tynk, wapień, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, 35 reklama,
zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością
handlową, prace biurowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów, badania marketingowe rynku, oferowanie w mediach produktów w zakresie handlu
detalicznego, badania i doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
informacja o działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
i upowszechnianie reklamowych i sponsorowane tekstów, reklamy
korespondencyjne, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, wywiad gospodarczy, 42 badania oraz usługi, naukowe i techniczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie budowlane, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie urbanistyczne, testowanie materiałów, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 300397
(220) 2016 12 30
(210) 465822
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 27
(732) INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH,
Katowice, PL.
(540) etv JWTŚ-IETU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi weryfikacji technologii środowiskowych, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania z normami technicznymi w zakresie ochrony środowiska,
ocena wyrobów i procesów ich wytwarzania z punktu widzenia
ich zgodności z normami technicznymi, badania techniczne, kontrola jakości, badania nowych produktów.
(111) 300398
(220) 2016 12 29
(210) 465795
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK Platforma Antyfraudowa
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania
analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycz-
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nymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, analizy
rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej,
poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama
poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, budowanie
wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja
finansowa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych instytucji finansowych,
usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą
on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości
i informacji bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu
bankowości i tematyki kredytowej.

(111) 300399
(220) 2016 12 29
(210) 465796
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK WITIP
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania
analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, analizy
rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargu publicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej,
poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama
poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, budowanie
wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja
finansowa, windykacja należności, usługi w zakresie opracowywania
raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i innych instytucji finansowych,
usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą
on-line książek, tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szko-
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leń o tematyce bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości
i informacji bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu
bankowości i tematyki kredytowej.

(111) 300400
(220) 2016 12 29
(210) 465797
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) GOTOWICZ MARIUSZ KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO, Bydgoszcz, PL.
(540) KDP
(540)
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(540) BLISKA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty tych towarów, napoje na bazie herbaty, herbata rozpuszczalna, herbaty ziołowe, inne
niż do celów leczniczych, napary z herbaty, herbaty w torebkach.
(111) 300405
(220) 2016 12 31
(210) 465846
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) SYCH MARIUSZ MICHAŁ SYMAR, Piaski Rudnickie, PL.
(540) SYMAR
(510), (511) 9 siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, 28 siatki [artykuły sportowe], 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu.
(111) 300406
(220) 2016 12 31
(210) 465848
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) WAWRZAK WOJCIECH USŁUGI PRAWNE I KSIĘGOWE, Łódź, PL.
(540) PRAKreacja
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe.
(111) 300401
(220) 2016 12 30
(210) 465823
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) KUŹMICKI WIKTOR STUDENCKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA
INDEKS, Olsztyn, PL.
(540) INDEKS
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, przygotowywanie
do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, wstępnych na wyższe
uczelnie, nauka języków obcych, usługi kształcenia zawodowego,
szkolenia dla nauczycieli, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, kursy korespondencyjne,
nauczanie korespondencyjne, nauczanie przez Internet, szkoły z internatem, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie podręczników, publikowanie tekstów edukacyjnych, wydawanie czasopism, broszur i skryptów edukacyjnych, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
wypożyczanie książek.
(111) 300402
(220) 2016 12 30
(210) 465836
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) BANACH MONIKA, Warszawa, PL.
(540) REVOLUTION BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
44 salony piękności, fryzjerstwo, chirurgia plastyczna, manicure.
(111) 300403
(220) 2016 12 30
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) KITKOWSKI MICHAŁ SUNSOL, Gdańsk, PL.
(540) SunSol
(540)

(210) 465837

(111) 300407
(220) 2017 01 02
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) AMIN OMER HABIBI, Warszawa, PL.
(540) RÓŻA SUDAŃSKA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 01.03.02
(510), (511) 35 handel urządzeniami elektrycznymi, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowlane.
(111) 300404
(220) 2016 12 30
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki
audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, edukacja w dziedzinie przetwarzania
danych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizacja webinariów, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], 45 doradztwo prawne, usługi prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, udostępnianie informacji w dziedzinie własności
intelektualnej, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, doradztwo związane z zarządzaniem własnością
intelektualną i prawami autorskimi, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, kompilacja informacji prawnych, badania prawne, badania w zakresie własności intelektualnej, dostarczanie
informacji prawnych.

(210) 465839

(210) 465851

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty, 32 syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, syropy
do lemoniady, lemoniada, preparaty do produkcji napojów.
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(111) 300408
(220) 2017 01 02
(210) 465853
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek, PL.
(540) OCTIVE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 300409
(220) 2017 01 02
(210) 465854
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) PEŁSZYŃSKI ŁUKASZ WOJCIECH, Goniądz, PL.
(540) Kodologia
(510), (511) 41 edukacja w dziedzinie informatyki, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie podręczników.
(111) 300410
(220) 2017 01 02
(210) 465858
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) USTRZYCKI PATRYK WIZJO, Rzeszów, PL.
(540) Klinika Snu
(510), (511) 10 materace położnicze, materace przeciwodleżynowe,
materace dla celów medycznych, materace zmiennociśnieniowe
do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace nadmuchiwane do celów medycznych, materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, materace powietrzne
dla dzieci do celów medycznych, 20 materace, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe,
materace dmuchane, materace dmuchane kempingowe, pływające
nadmuchiwane materace, piankowe materace kempingowe, nakładki na materace, podstawy pod materace, materace typu futon,
maty kempingowe do spania, materace wykonywane z elastycznego
drewna, sprężynowa podstawa materaca, zespoły sprężyn niemetalowych do materacy, materace puchowe z pierzem, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, maty do drzemki, meble,
meblościanki. meble łączone, zagłówki, kontuary, kredensy, meble
szkolne, meble domowe, barki, szafki, meble drewniane, meble sypialne, komody, szafy, meble nadmuchiwane, pufy, regały, siedzenia,
meble tapicerowane, meble skórzane, meble zawierające łóżka, meble sypialniane na wymiar, szuflady, 24 pokrycia na materace, pokrowce na materace, koce na materace, wsypy, narzuty na materace
i meble, pokrowce na materace, welur do mebli.
(111) 300411
(220) 2017 01 02
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) AMIN OMER HABIBI, Warszawa, PL.
(540) HERBATA RUBINOWA
(540)

(210) 465864
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elektroniczne, instalacje elektryczne, materiały i osprzęt do nich zawarty w tej klasie, aparatura do przetwarzania informacji, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, zaciski do przewodów elektrycznych.

(111) 300413
(220) 2017 01 03
(210) 465885
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) ANIELSKA PIANKA
(510), (511) 30 słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, pianki
w czekoladzie, wyroby cukiernicze, wyroby z czekolady.
(111) 300414
(220) 2017 01 03
(210) 465886
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CHOJRAK
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 300415
(220) 2017 01 03
(210) 465887
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SAFINA COSMETICS
(510), (511) 3 mydła w płynie, mydła w kostce, zmywacze do paznokci, żele pod prysznic, żel do golenia, szampony, odżywki do włosów,
płyny do kąpieli, kremy do rąk, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.
(111) 300416
(220) 2017 01 03
(210) 465894
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) ORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) LIONBROKER
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, 45 usługi prawne.
(111) 300417
(220) 2017 01 03
(210) 465901
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) NAPPI
(510), (511) 32 napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, soki owocowe, soki warzywne, nektary, wody
gazowane, wody niegazowane.
(111) 300418
(220) 2017 01 03
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) ALGA-WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gójsk, PL.
(540) ALGA WOOD
(540)

(210) 465905

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 herbata, napoje na bazie herbaty, 32 syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, syropy
do lemoniady, lemoniada, preparaty do produkcji napojów.
(111) 300412
(220) 2017 01 03
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) smart APIS
(540)

(210) 465881

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, przetworniki

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16,
26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], drewniane forniry, drewno
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione,niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, listwy
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, parkiety, płyty
budowlane niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty
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parkietowe, schody (stopnie) niemetalowe, słupy niemetalowe dla
budownictwa, szalówki [ciesielstwo], okładziny drewniane.

(111) 300419
(220) 2017 01 03
(210) 465908
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) DRAC-TATOŃ MAGDALENA MEGMAR, Barzowice, PL.
(540) MEGMAR
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, błękitny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki
czyszczące do kominów, odczynniki chemiczne inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, preparaty chemiczne do celów
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
substancje powierzchniowo czynne, substancje żrące do celów
przemysłowych, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chemiczne
stosowane do zapobiegania kondensacji, środki korozyjne, środki
zmiękczające do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę,
preparaty chemiczne do uzdatniania wody, 2 preparaty ochronne
do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, smary przeciwrdzewne, środki zabezpieczające przed rdzą, 37 zabezpieczanie przed
korozją, 39 dostawa towarów, 40 uzdatnianie wody [oczyszczanie
wody], 42 analizy chemiczne, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie
materiałów, usługi chemiczne.
(111) 300420
(220) 2017 01 03
(210) 465913
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) ORAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) GALEARTE
(510), (511) 20 meble, 42 projektowanie wnętrz.
(111) 300421
(220) 2017 01 03
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SIDOR NATALIA, Lublin, PL.
(540) LAROXY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 465927

(111) 300422
(220) 2017 01 03
(210) 465928
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) TECH-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polion
(510), (511) 9 baterie do laptopów, baterie do telefonów komórkowych, baterie do kamer i aparatów fotograficznych, baterie do urządzeń mobilnych, baterie do elektronarzędzi, baterie litowo-jonowe,
ładowarki do baterii, ładowarki do smartfonów, zasilacze do laptopów, zasilacze do urządzeń mobilnych, zasilacze sieciowe, samochodowe urządzenia rozruchowe.
(111) 300423
(220) 2017 01 04
(210) 465936
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) ELECTRAPLAN SMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) EPSP
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia instalacyjne i ich komponenty
w wykonaniu pojedynczym i wielokrotnym, przełączniki elektryczne, gniazda wtykowe, urządzenia wtykowe, gniazda przyłączeniowe, gniazda do obudowy, obudowy montażowe, puszki podłogowe sprzętowe, rozgałęźne, końcowe, rewizyjne, obudowy instalacji
elektrycznych, pokrywy i klapy zamykające, rozdzielacze przewodów elektrycznych, kable elektryczne, przewody elektryczne, kanały
elektroinstalacyjne, kanały i obudowy instalacyjne jako elementy
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budowlane do umocowania kabli elektrycznych, przewodów elektrycznych, elektrycznych urządzeń instalacyjnych lub elektrycznych
części instalacyjnych, w tym również części instalacji słaboprądowych, na podłożach mokrych i suchych, wszystkie ww. towary przeważnie z tworzywa sztucznego i/lub metalu.

(111) 300424
(220) 2017 01 04
(210) 465945
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) PAKOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) PAKOMATIC
(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, pojemniki metalowe, metalowe skrzynki, metalowe skrzynki pocztowe, kapsuły [kontenery metalowe], metalowe pudełka
do przechowywania, przenośne konstrukcje metalowe, przenośne
budynki metalowe, kabiny metalowe, metalowe kioski [konstrukcje],
regały z metalu na przesyłki [konstrukcje], skarbce i sejfy, z metalu,
7 dystrybutory automatyczne, roboty [maszyny], automaty do sprzedaży, 39 przewożenie i dostarczanie towarów, usługi kurierskie, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, organizowanie odbierania
paczek, pakowanie i składowanie towarów, udzielanie informacji
związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, informacja o składowaniu, informacja o transporcie.
(111) 300425
(220) 2017 01 04
(210) 465947
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 06
(732) WIELSPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, PL.
(540) Wielspin
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, gastronomiczne, obsługa przyjęć
okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, przygotowywanie dań i napojów na wynos, catering, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, opieka nad dziećmi, wynajmowanie sal na posiedzenia, prowadzenie domów opieki dla osób
starszych lub potrzebujących pomocy, 44 usługi fizykoterapii, masażu, opieki medycznej, porady psychologiczne, rekonwalescencja,
usługi świadczeń zdrowotnych służące do przywracania, poprawy
lub zachowania zdrowia, badania, porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, prowadzenie
punktów usługowych zapewniających korzystanie z kąpieli i wszelkich udogodnień toaletowych, prowadzenie gabinetów kosmetycznych i salonów piękności.
(111) 300426
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) TT-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście, PL.
(540) TT-Line Bliżej Skandynawii
(540)

(210) 465953

Kolor znaku: żółty, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia transportu morskiego
zwłaszcza promowego, usługi biur turystycznych, organizowanie wycieczek oraz podróży, rezerwacji miejsc, usługi czarterowe szczególnie promów, usługi dotyczące dostarczania towarów, przewożenia
ładunków, usługi wyładunku, usługi spedycji i składowania towarów,
pośrednictwo w handlu statkami, 43 usługi hotelarskie w zakresie
rezerwacji miejsc, usługi zaopatrzenia statków morskich, promów
w produkty żywnościowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelarskie, usługi polegające
na prowadzeniu restauracji oraz barów szybkiej obsługi.
(111) 300427
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE.

(210) 465962
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(540) DIAMANT CUKIER żelujący Trzcinowy na 500g owoców
(540)
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społecznej, medycznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej, usługi
w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie on-line, usługi
w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych.

(111) 300429
(220) 2017 01 04
(210) 465964
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) VIVENA-NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prochowice, PL.
(540) profesjonalna ściółka dla zwierząt hodowlanych Pellet
Lectum
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, brązowy, jasnobrązowy, biały,
zielony, czerwony, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 05.07.08, 05.07.11, 05.07.14, 05.07.16, 25.01.15, 25.07.03,
26.01.02, 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukier.
(111) 300428
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) FUNDACJA ORANGE, Warszawa, PL.
(540) #SuperKoderzy
(540)

(210) 465963

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 03.03.01, 03.04.01, 03.04.02, 24.13.25, 26.04.02, 26.04.06,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 ściółka dla zwierząt, 35 usługa sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługa sprzedaży hurtowej
w związku ze ściółką dla zwierząt.
(111) 300430
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 13
(732) ATLASBX CO., LTD., Daejon, KR.
(540) ATLASBX
(540)

(210) 465969

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów.
Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, żółty, niebieski
(531) 29.01.14, 02.01.07, 02.01.30, 26.04.06, 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 9 czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, gry,
programy i aplikacje na komputery, elektroniczne urządzenia mobilne i telefony, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego
i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom
lub firmom, usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa,
informowania finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, ochrony zdrowia, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi
w zakresie udzielania informacji o grantach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania
informacji tekstowych i obrazowych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi
w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej,
telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi polegające
na przesyłaniu danych w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie
ich odbiorcom, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania
miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie przekazu
satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej
obsługi klienta, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych, medycznych, ekologicznych i społecznych,
imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce

(111) 300431
(220) 2016 12 29
(210) 465794
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIKSco OverDebt
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia staty-
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styczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.

(111) 300432
(220) 2017 01 04
(210) 465971
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) EXPERTNADZORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Strzelin, PL.
(540) EXPERTNADZORY EXPERT NADZORY
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony, biały
(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 nadzór budowlany.
(111) 300433
(220) 2017 01 04
(210) 465977
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) ANDROPOL 1906
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny podszewkowe,
tkaniny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety,
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny
na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny na odzież
używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne
i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce,
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży,
bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel,
pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące
prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
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artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części
garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży
i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę,
odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań,
kostiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy,
obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym,
hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony
internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi
w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji
reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 300434
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha, PL.
(540) COOLGUARD
(540)

(210) 465978

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne
koszulki termoaktywne, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, bielizna termoaktywna.
(111) 300435
(220) 2017 01 04
(210) 465979
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) ANDROPOL 1906
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny podszewkowe,
tkaniny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety,
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny
na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny na odzież
używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne
i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce,
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży,
bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel,
pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókien-
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niczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące
prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części
garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży
i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę,
odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań,
kostiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy,
obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym,
hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony
internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi
w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji
reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 300436
(220) 2017 01 04
(210) 465980
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) ANDROPOL 1906
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo-bawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny włókiennicze, tkaniny podszewkowe,
tkaniny na pokrowce, tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety,
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie, tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny
na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą, tkaniny ha odzież
używaną w salach operacyjnych, tkaniny medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne
i ługoodporne, tkaniny koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce,
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem odzieży,
bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, narzuty na łóżka, pościel,
pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące
prześcieradła, obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin, tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako części
garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako
bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży
i dodatków odzieżowych, odzieży z dzianiny, odzieży na gimnastykę,
odzieży ze skóry, okrycia wierzchniego, szlafroków, T-shirtów, ubrań,
kostiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni
męskich, spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy,
obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum handlowym,
hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni, a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony
internetowe lub telesklepy oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi
w zakresie reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
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reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji
reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 stylizacja i wzornictwo przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 300437
(220) 2017 01 05
(210) 465992
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) KRZYŻANOWSKA-SOŁTYSIAK MARTA, Leszno, PL.
(540) Bezglutenowa mama.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, żywność dietetyczna, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty i substancje farmaceutyczne
do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, probiotyki (suplementy),
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, 35 analiza rynku zbóż, audyt
przedsiębiorstw, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania restauracji, doradztwo związane z audytem, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi public relations, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
reklama, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, multimedialne wydania gazet, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w zakresie zdrowia, obozy letnie [rozrywka i edukacja], opracowywanie
materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizacją przyjęć, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konkursów,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
publikowanie książek świadczenie usług edukacyjnych związanych
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z dietą, szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia
w zakresie odżywiania, szkolenia związane z branżą restauracyjną,
szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne związane
ze świadczeniem usług restauracyjnych, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi konsultacyjne w dziedzinie
zawodów kulinarnych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi pisania tekstów, usługi reporterskie,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi wydawnicze i reporterskie.

(111) 300438
(220) 2017 01 05
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ECONOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540)
(540)

(210) 465993

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnoszary,
szary, ciemnoszary
(531) 05.03.04, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 14.03.20, 15.07.01,
15.07.02, 15.07.03, 15.07.20, 29.01.12
(510), (511) 1 utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego],
11 ekonomizery paliwa.
(111) 300439
(220) 2017 01 05
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) LISZCZ JULIAN CETUS, Warszawa, PL.
(540) Rampa
(540)

(210) 465997

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet pojazdów, w szczególności
przyczep, naczep, lawet, platform oraz osprzętu i części do wymienionych wyżej towarów, 39 wypożyczanie pojazdów, w szczególności przyczep, naczep, lawet, platform.
(111) 300440
(220) 2017 01 05
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) Pernod Ricard, Société Anonyme, Paryż, FR.
(540) & CO DRINKS & CO
(540)

(210) 466003

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski
(531) 11.03.01, 11.03.07, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na telefony komórkowe lub tablety, publikacje elektroniczne do pobrania, 32 piwo, wody mineral-
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ne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów,
zawarte w tej klasie, woda sodowa, aperitify niealkoholowe, koktajle
niealkoholowe, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 prezentacja towarów we wszelkich środkach przekazu dla celów handlu
detalicznego, dostarczanie informacji o towarach konsumenckich
takich jak żywność lub napoje, usługi w zakresie programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
usługi handlu detalicznego lub hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalogów lub w sieci Internet, w zakresie napojów alkoholowych, napojów niealkoholowych, piwa, żywności, statuetek, figurek,
dzieł sztuki służących do ozdoby lub dekoracji wykonanych z metali
nieszlachetnych, metali szlachetnych, tworzyw sztucznych, drewna,
materiałów tekstylnych, porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, odzieży
i T-shirtów, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów odzieżowych, torebek,
parasoli, plakatów, luster, butelek, butelek spersonalizowanych, kieliszków i szklanek do napojów, kubków, miarek szklanych, karafek,
shakerów do drinków, mikserów do drinków, łyżeczek do mieszania,
wyciskarek do cytryn, tac do użytku domowego, naczyń do serwowania napojów, otwieraczy do butelek i korkociągów, wiaderek
na lód, słomek do napojów, serwetek tekstylnych lub papierowych,
fartuchów, popielniczek, breloków do kluczy, papeterii, notesów,
przyborów piśmiennych, 39 usługi transportu i dostarczania towarów, napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych oraz piwa,
40 usługi w zakresie druku i grawerowania, mianowicie personalizacja butelek, szklanek i kieliszków oraz naczyń do serwowania napojów, usługi drukarskie i grawerskie, 43 usługi rezerwacji barów,
restauracji i usług barmańskich, doradztwo w zakresie przepisów
na drinki, koktajle i napoje.

(111) 300441
(220) 2017 01 09
(210) 466016
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, PL.
(540) AQUA SPA & SAUNARIUM
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 03.09.18, 03.09.23, 03.09.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.19, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.01
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 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 reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem billbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 37 budowa
pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, budownictwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], obsługa basenów
kąpielowych, 39 wynajmowanie garaży, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc
na parkingi, wypożyczanie pojazdów, składowanie, składowanie
towarów, turystyka [zwiedzanie], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wynajmowanie koni, zwiedzanie
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turystyczne, 41 usługi związane z organizowaniem 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, organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 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 wypoczynku, 44 aromaterapia, ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony
fryzjerskie, salony piękności, usługi związane z prowadzeniem sanatorium, usługi związane z prowadzeniem sauny, usługi związane
z prowadzeniem solarów, terapeutyczne usługi, łaźnie tureckie.

(111) 300442
(220) 2017 01 09
(210) 466017
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) LEVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wałcz, PL.
(540) LEVITO
(510), (511) 25 balerinki [obuwie], bielizna, bielizna damska typu
body, bielizna dla mężczyzn, bluzki, bluzy dresowe, botki, buty
na wysokim obcasie, damskie luźne topy, dresy ortalionowe, figi,
gorsety [bielizna damska], japonki, kamizelki, kombinezony, koszule,
kurtki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki skórzane, kurtki sportowe, legginsy, letnie sukienki, obcasy, obuwie, odzież dziecięca,
parea, pasy do pończoch, poncza, pończochy, rajstopy, spodenki,
spodnie, spodnie dresowe, spodnie skórzane, spódnice, stroje kąpielowe, sukienki damskie, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, szlafroki, topy [odzież] .
(111) 300443
(220) 2017 01 09
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) SICORP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WOW! Burger & Grill
(540)

(210) 466018

Kolor znaku: czarny, szary, biały, pomarańczowy
(531) 24.17.04, 26.02.01, 26.02.07, 26.02.09, 26.03.07, 26.03.24,
26.04.01, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe.
(111) 300444
(220) 2017 01 09
(210) 466025
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA W TORUNIU,
Toruń, PL.
(540) KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA W TORUNIU
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 17.03.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.06
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(510), (511) 45 badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi adwokackie,
usługi informacji prawnej, usługi prawne, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia prawnego.

(111) 300445
(220) 2017 01 09
(210) 466026
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) G PRODUKT Z WGRO S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.01.02, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama.
(111) 300446
(220) 2017 01 09
(210) 466027
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) KUJAWSKO-POMORSKA IZBA ADWOKACKA W TORUNIU,
Toruń, PL.
(540) Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 24.01.13, 24.01.18, 24.09.01, 24.09.09,
17.03.02, 24.17.02
(510), (511) 45 badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi adwokackie,
usługi informacji prawnej, usługi prawne, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia prawnego.
(111) 300447
(220) 2017 01 09
(210) 466031
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RENT & DRaiff
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi finansowe
związane z dzierżawą pojazdów silnikowych, 39 usługi wypożyczania (najmu) samochodów.
(111) 300448
(220) 2017 01 09
(210) 466032
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) Rent & dRaiff ZAWSZE NOWE AUTO
(540)
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(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi finansowe
związane z dzierżawą pojazdów silnikowych, 39 usługi wypożyczania (najmu) samochodów.
(111) 300449
(220) 2017 01 10
(210) 466038
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia, PL.
(540) AQUA FIT & SQUASH
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.01.08, 26.01.14, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.01, 24.17.25
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie
maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 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 reklamowych, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, 39 turystyka [zwiedzanie],
organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne, 41 wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, organizowanie obozów sportowych, usługi związane
z obozami wakacyjnymi [rozrywka], obsługa pół golfowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
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 wypoczynku, usługi związane z organizowaniem 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, organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, 43 kafeterie (bufety), kawiarnie, restauracje.
(111) 300450
(151) 2017 06 05

(220) 2017 01 09
(441) 2017 02 20

(210) 466041

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, niebieski
(531) 02.01.23, 02.01.30, 29.01.14
(510), (511) 16 broszury, katalogi, materiały drukowane, publikacje
drukowane, ulotki, druki, dyplomy, 35 marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], organizowanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
rekrutacja personelu, 41 edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie przyjęć (rozrywka), 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 300451
(220) 2017 01 09
(210) 466042
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) GÓRNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) GPP
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości.
(111) 300452
(220) 2017 01 09
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia, PL.
(540) Xtract SIMPLY NATURAL COLOURS
(540)

(210) 466044

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony,
żółty, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 300453
(220) 2017 01 09
(210) 466053
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) Wiński Marek KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Wrocław, PL.
(540) LEGALNY BIZNES
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 alternatywne rozwiązywanie sporów, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, egzekwowanie praw do znaków towarowych,
licencjonowanie praw autorskich [usługi prawnej, licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawnej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie znaków towarowych [usługi
prawnej, mediacja [usługi prawnej, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawnej, ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady
prawne w zakresie franchisingu, prawne administrowanie licencjami,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawnej, usługi arbitrażu, usługi
informacji prawnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne [prawne], usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyt prawny, certyfikacja
prawna, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 300454
(220) 2017 01 09
(210) 466055
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) WAXPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Swarzędz, PL.
(540) WaXpiN.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, różowy, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki mobilne, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektryczne
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, zabawki
sprzedawane w formie zestawów, elementy zabawek składanych
do budowy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], maskotki, pluszowe
zabawki, misie pluszowe, zabawki wypchane, lalki, domki dla lalek,
kolejki do zabawy, modele kolejki, modele samochodów, figurki,
układanki w formie kostek, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,
zestawy do zabawy, zestawy klocków zabawkowych do budowy,
gry, gry elektroniczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry polegające na budowaniu, gry quizowe, gry sportowe, huśtawki, hulajnogi jako zabawki, łyżworolki, rolki, sanki, karuzele, artykuły
do zabawy dla dzieci, artykuły sportowe i gimnastyczne, piłki do gry,
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postacie z bajek fantasy [zabawki], roboty zabawkowe, ubranka dla
zabawek, zabawki bujane, zabawki budowlane, zabawki do ciągnięcia, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do ściskania,
zabawki do wody, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki
elektroniczne, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki w postaci puzzli, puzzle, zabawki zdalnie sterowane, bąki jako zabawki,
karty do gry, grzechotki, kukiełki, kulki do gry, latające krążki jako zabawki, latawce, maski jako zabawki, pistolety jako zabawki, podkowy
do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
grami i artykułami do zabawy dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, grami i artykułami do zabawy dla dzieci,
usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego online
związane z zabawkami, grami i artykułami do zabawy dla dzieci,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, sprzedaż następujących produktów: zabawek, zabawek
przystosowanych do celów edukacyjnych, wielofunkcyjnych zabawek dla dzieci, elektronicznych gier edukacyjnych dla dzieci, maskotek, lalek, figurek, zestawów do zabawy, gier, gier elektronicznych,
gier komputerowych, gier planszowych, puzzli, zabawek muzycznych, artykułów do zabawy dla dzieci, artykułów sportowych i gimnastycznych, książek, czasopism, artykułów szkolnych, materiałów
edukacyjnych, akcesoriów dla dzieci, pościeli, mebli i łóżeczek dla
dzieci, odzieży i dodatków odzieżowych, dywaników, mat gimnastycznych, wykładzin podłogowych, mebli, szaf, krzeseł, stołów, biurek, szatni, regałów szatniowych, materacy, ławek, półek.

(111) 300455
(220) 2017 01 09
(210) 466056
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) CHWALIBÓG PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) BIURO REKORDÓW WWW.BIUROREKORDOW.PL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, złoty
(531) 09.01.10, 11.03.01, 11.03.07, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, produkcja
filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi public
relations, usługi marketingowe, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą oraz doradztwo w zakresie zarządzania biznesem poprzez konsulting w zakresie możliwości podejmowania prób zmierzających do ustanawiania rekordów Polski lub rekordów Guinnessa, pomoc w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych
lub edukacyjnych związanych z rozwojem strategii marketingowej
przedsiębiorstwa, 41 informacja o edukacji oraz informacja o imprezach rozrywkowych w szczególności poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji o wydarzeniach związanych z ustanawianiem
rekordów Polski, świata lub rekordów Guinnessa oraz tworzenie
i udostępnianie baz ustanawianych rekordów, tłumaczenia, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w szczególności tekstów edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prób ustanawiania rekordów
Polski, świata lub rekordów Guinnessa.
(111) 300456
(151) 2017 06 24

(220) 2017 01 09
(441) 2017 03 06

(210) 466057
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(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) Złoty Denar Chmielowy Browar Namysłów PIWO JASNE
PEŁNE
(540)

Nr 1/2018

(111) 300460
(220) 2017 01 10
(210) 466115
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) HARTOL
(510), (511) 1 preparaty do hartowania, 4 oleje przemysłowe, oleje
hartownicze.
(111) 300461
(220) 2017 01 10
(210) 466118
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) ARENA
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje silnikowe.

Kolor znaku: zielony, złoty, biały, jasnozielony, czarny, czerwony
(531) 05.11.15, 25.01.05, 25.01.18, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(111) 300462
(220) 2017 01 10
(210) 466119
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWY PARK MIESZKAJ KAMERALNIE
(540)

(111) 300457
(220) 2017 01 09
(210) 466059
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) AD 1321 ZAMKOWE BROWAR NAMYSŁÓW EXPORT Z ZAMKU
W NAMYSŁOWIE POCZWÓRNIE CHMIELONE
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty, biały, brązowy
(531) 02.01.13, 02.01.17, 02.01.18, 19.01.06, 07.01.01, 25.01.15,
24.01.08, 24.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 300458
(220) 2017 01 10
(210) 466104
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) TRAKOL
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do smarowania, oleje przemysłowe.
(111) 300459
(220) 2017 01 10
(210) 466107
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PILAK
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje do smarowania pił łańcuchowych.

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie
naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót
budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi projektowe w zakresie budownictwa.
(111) 300463
(220) 2017 01 10
(210) 466120
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) RZEŹNIK SZYMON
(510), (511) 29 bekon, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny,
drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne,
kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso i wędliny, mięso konserwowane,
mięso solone, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wątroba, wieprzowina.
(111) 300464
(220) 2017 01 10
(210) 466121
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.

Nr 1/2018
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(540) GARDEN
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje silnikowe.
(111) 300465
(220) 2017 01 10
(210) 466122
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) FAFA RAFA
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów, produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego i osobistego, produktów
farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego obejrzenia i umożliwienia dokonania
zakupu detalicznego i hurtowego, usługi u zakresie badań rynku
i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu
na rzecz osób trzecich.
(111) 300466
(220) 2017 01 10
(210) 466123
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWY PARK
(510), (511) 36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami i przestrzenią
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie
naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót
budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
42 usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń
gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych,
usługi projektowe w zakresie budownictwa.
(111) 300467
(220) 2017 01 10
(210) 466126
(151) 2017 06 20
(441) 2017 02 27
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) HYDRAL
(510), (511) 4 oleje do smarowania, oleje przemysłowe, oleje hydrauliczne.
(111) 300468
(220) 2017 01 10
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SIENKOWIEC TOMASZ, Piechowice, PL.
(540) F Flotea
(540)

(210) 466133

Kolor znaku: szary, biały, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, kwiaty
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i liście jako substytuty herbaty, napary inne niż do celów leczniczych,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, 39 usługi w zakresie dostarczania gazet, dostarczania kwiatów, dostarczania paczek, dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczania wiadomości, dostawy towarów, eskortowania podróżnych, frachtu, informacji o składowaniu, informacji o transporcie, informacji o ruchu
drogowym, logistyki transportu, organizowania rejsów, parkowania
samochodów, pilotowania, wypożyczania pojazdów, pośrednictwa frachtowego, transportu powietrznego, przechowywania łodzi, przenoszenia, przewozu bagaży, przeprowadzek, przewożenia,
przewozu samochodami ciężarowymi, rezerwacji miejsc na podróż,
rezerwacji transportu, składowania towarów, spedycji, transportu,
transportu autobusowego, transportu barkami, transportu kolejowego, transportu łodziami, transportu łodziami spacerowymi,
transportu mebli, transportu morskiego, transportu pasażerskiego,
transportu rzecznego, transportu samochodami opancerzonymi,
transportu tramwajowego, udzielania wskazówek o trasie dojazdu
do celów podróży, usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi rozładunku
towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem
autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem statków powietrznych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczalnie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów
wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie
wagon towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 42 usługi
w zakresie aktualizowania oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa komputerowego, doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwa w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwa w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczania informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hostingu
serwerów, hostingu stron internetowych, instalacji oprogramowania
komputerowego, konserwacji oprogramowania komputerowego,
konwersji danych i programów komputerowych, konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoringu systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwania danych komputerowych, powielania programów komputerowych, prac
badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami dla osób trzecich,
programowania komputerów, projektowania oprogramowania komputerowego, projektowania systemów komputerowych, tworzenia
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, tworzenia
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępniania wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożycz.anie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego.

(111) 300469
(220) 2017 01 10
(210) 466134
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) SPEED GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, PL.
(540) smart !! Gmina wiedza samorządy społeczność biznes
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, czarny
(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12

182

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 16 katalogi, notatniki, broszury, druki, prospekty, foldery, plakaty, informatory, katalogi, kalendarze, albumy, wydawnictwa prasowe, materiały informacyjne, materiały i wydawnictwa
szkoleniowe i instruktażowe dla potrzeb edukacji obywatelskiej
i ekonomicznej, 35 reklama i działalność informacyjna, promocja,
badania/sondaże opinii publicznej, również poprzez Internet, informacyjny serwis platformy internetowej, organizacja wystaw i targów
handlowych i/lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie i tworzenie baz danych,
przetwarzanie danych oraz udostępnianie ich zainteresowanym,
41 organizowanie i prowadzenie kongresów, zjazdów, sympozjów,
seminariów, konferencji i szkoleń dot. spraw obywatelskich, opracowywanie programów edukacji obywatelskiej, publikowanie informatorów i tekstów innych niż reklamowe, publikacje multimedialne,
przygotowywanie i rozpowszechnianie programów edukacji obywatelskiej, organizacja kursów i szkoleń dotyczących wykorzystywania
środków pomocowych, doradztwo w sprawach prawa unijnego,
tłumaczenia, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie plebiscytów, konkursów, festiwali, imprez artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, udzielanie
porad dotyczących spraw obywatelskich, prowadzenie klubów w celach edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, przygotowywanie
materiałów edukacyjnych i pomocniczych w zakresie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, stosunków międzynarodowych, politologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, prawa międzynarodowego,
negocjacji, administracji Unii Europejskiej i praw człowieka.

(111) 300470
(220) 2017 01 11
(151) 2017 06 08
(441) 2017 02 20
(732) BOGDANOWICZ SEBASTIAN, Poznań, PL.
(540) STYLOWY BRODACZ
(540)

(210) 466156

Nr 1/2018

towanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, sympozja związane
z rozrywką, publikacja elektroniczna online periodyków i książek,
publikacja i redagowanie książek, publikacja czasopism, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną,
publikowanie elektroniczne, publikowanie nut, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie książek
związanych z rozrywką, publikowanie książek z nutowym zapisem
muzyki, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów medycznych,
publikowanie plakatów, transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich,
świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, organizowanie
festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festiwali,
usługi festiwali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych.

(111) 300472
(220) 2016 12 09
(210) 465020
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) Śmiłówka
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki owocowe,
35 reklama i promocja owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce, sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
(111) 300473
(220) 2016 12 09
(210) 465021
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) Sad Śmiłowice
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki owocowe,
35 reklama i promocja owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce, sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
(111) 300474
(220) 2016 12 09
(210) 465022
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) Śmiłowice
(540)

(531) 01.15.15, 14.07.02, 14.07.03, 27.05.01
(510), (511) 21 grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebienie elektryczne, kosmetyczki na przybory toaletowe,
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, pędzle do golenia,
pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe,
szczotki, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
(111) 300471
(220) 2016 09 26
(210) 461923
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) KANIA MAREK, Zawada, PL.
(540) TONY ZDROWIA
(510), (511) 9 nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania magnetyczne, taśmy z nagraniami, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne z muzyką, muzyka
cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizacja
konkursów tanecznych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzenie zawodów, organizowanie konferencji związanych
z rozrywką, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, prezen-

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 owoce świeże, 32 napoje owocowe i soki owocowe,
35 reklama i promocja owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce, sprzedaż detaliczna i hurtowa owoców i produktów spożywczych, gotowych produktów zawierających owoce.
(111) 300475
(220) 2016 12 14
(210) 465189
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 06
(732) SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) S SaturnTFI
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, granatowy
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, formularze [blankiety, druki], materiały drukowane, prospekty, publikacje drukowane, ulotki, 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do-), negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 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 pośrednictwa w handlu,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, powiernictwo,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami.

(111) 300476
(220) 2017 01 04
(210) 465986
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) PUCKOWSKI BOGDAN, Gdańsk, PL.
(540) VIPRO
(510), (511) 35 dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, rozpowszechnianie materiałów’ reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, sprzedaż materiałów drukowanych przez Internet, 40 druk
sitowy, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy, drukowanie fotograficzne, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, oprawa książek lub dokumentów, tłoczenie wzorów wypukłych na powierzchni papieru, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi
drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi druku offsetowego,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo].
(111) 300477
(220) 2017 01 04
(151) 2017 06 02
(441) 2017 02 13
(732) HOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Serock, PL.
(540) VERDIEGO GREENWOOD
(540)

(210) 465968

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
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wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, analiza kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 36 usługi finansowania
przedsięwzięć związanych ze wznoszeniem nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w majątek nieruchomy, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych, usługi finansowe, usługi
finansowe związane z nieruchomościami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, wyceny finansowe, zarządzanie
finansami, doradztwo w zakresie finansów i inwestycji finansowych,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, doradztwo w zakresie zakupu, wynajmu oraz
sprzedaży nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, pobieranie
czynszów, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowej, 37 usługi budowlane,
usługi doradztwo budowlanego, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa domów, budowa dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów
inżynierii wodno-Iądowej, budowa obiektów medycznych, usługi
napraw oraz konserwacji obiektów budowlanych, nadzór budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, informacja
budowlana, instalowanie oraz naprawa instalacji hydraulicznych,
elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
oświetleniowych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń wentylacyjnych,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów przeciwpożarowych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie,
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konserwacja
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, usługi porządkowe, 42 planowanie
budowy nieruchomości, kontrola kosztów budowy, opracowywanie
projektów budowlanych, monitorowanie konstrukcji budowlanych,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(111) 300478
(220) 2017 01 12
(210) 466179
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) KRAWCZYK MONIKA REHABILITACJA-KRAWCZYK,
Piastów, PL.
(540) PILATES ORGAZMICZNY
(510), (511) 16 książki edukacyjne, broszury informacyjne, 41 prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów w zakresie rehabilitacji ruchowej kobiet, publikowanie książek o tematyce pro-zdrowotnej
i rehabilitacyjnej dla kobiet, doradztwo zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dla instruktorów fitness oraz nauczanie indywidualne, udostępnianie i propagowanie informacji przez Internet na temat
zdrowia kobiet z problemami uroginekologicznymi, prowadzenie
treningu terapeutycznego i fizjoterapeutycznego dla kobiet z bólem
kręgosłupa i problemami uroginekologicznymi, nauka gimnastyki
pro-zdrowotnej oraz prowadzenie tejże gimnastyki na sali fitness,
44 opracowywanie indywidualnych, autorskich programów rehabilitacji fizycznej, badanie sprawności fizycznej, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.
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(111) 300479
(220) 2017 01 12
(210) 466180
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII
W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) RP WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA & GASTRONOMII
POZNAŃ THE ACADEMY OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING
INDUSTRY POZNAŃ
(540)

Nr 1/2018

(111) 300483
(220) 2017 01 12
(210) 466190
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Chondrovet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 300484
(220) 2017 01 12
(210) 466196
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Amelia
(540)

(531) 05.13.08, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.17, 24.03.18,
24.03.19, 09.01.10, 01.01.05, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edukacja
prowadzona przez uczelnie wyższe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, 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, usługi szkolenia zawodowego,
usługi tłumaczenia z i na języki obce, informacja o powyższych usługach, 42 badania naukowe i ekspertyzy techniczne dla potrzeb osób
trzecich, usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania dla
potrzeb osób trzecich zleconej tematyki, projektowanie restauracji,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie dekoracji
wnętrz.
(111) 300480
(220) 2017 01 12
(210) 466182
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Hepatovet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 300481
(220) 2017 01 12
(210) 466183
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) TRACOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) DR VOLL
(510), (511) 44 opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób.
(111) 300482
(220) 2017 01 12
(210) 466185
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Hmbvet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, wyroby z czekolady, cukierki w czekoladzie, galaretki w czekoladzie jako słodycze, bombonierki jako słodycze, praliny, pianki w czekoladzie, cukierki typu krówka, kremy czekoladowe do smarowania, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem
w czekoladzie, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, ciastka,
herbatniki, wyroby cukiernicze, kakao, wyroby z kakao, słodycze czekoladowe zawierające owoce kandyzowane lub suszone, słodycze
czekoladowe zawierające bakalie lub rodzynki.
(111) 300485
(220) 2017 01 12
(210) 466199
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) VAROXEB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 300486
(220) 2017 01 12
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) NaturAvena
(540)

(210) 466200

Kolor znaku: fioletowy, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania, wody
mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku
farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole
do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów
medycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów
leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych, guma
do żucia do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety
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mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach, fasolka konserwowa,
oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania
zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki
owocowe, marmolada, galaretki jadalne, galaretki owocowe, białko
do celów kulinarnych, pektyna do celów spożywczych, olej z oliwek
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane,
orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle,
desery 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, czekolada,
chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty
roślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki
owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli,
potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne,
herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli,
paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej,
sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka
sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko
pszczele, musy deserowe, kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki
owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, pieprz
ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe,
rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, rabarbar,
dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, grzyby, grzyby świeże, sadzonki, ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam, otręby
zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób do hodowli, żywe
ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety,
mleko arachidowe, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy, napoje
izotoniczne, pastylki do napojów gazowanych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie żywności, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 300487
(220) 2017 01 12
(210) 466204
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) VETCALM
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 300488
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) spirocomplex

(210) 466229
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety zawierające: kiełki pszeniczne, lecytynę, kazeinę, melisę, mleczko pszczele, pyłek
pszczeli, mikroorganizmy odżywcze, mineralne substancje dietetyczne, siemię lniane, skrobię do celów dietetycznych, białka, błonnik, spirulinę, zioła lecznicze, skrzyp polny, bambus, magnez, aloes,
środki zmniejszające apetyt, acerolę, acal, chondroitynę, kolagen,
naticol, kwas hialuronowy, witaminy, chlorellę, zieloną kawę, zieloną
herbatę, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, biocydy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, herbata lecznicza, środki na uspokojenie, tabletki wspomagające odchudzanie.
(111) 300489
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) THORNBURY WINES LIMITED, Auckland, NZ.
(540) THORNBURY
(510), (511) 33 wina.

(210) 466231

(111) 300490
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów, PL.
(540) rurAKS
(540)

(210) 466248

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 powłoki-osłony kabli elektrycznych, 19 rury sztywne,
niemetalowe dla budownictwa.
(111) 300491
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów, PL.
(540) moderAKS
(540)

(210) 466249

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 listwy niemetalowe.
(111) 300492
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów, PL.
(540) climAKS
(540)

(210) 466255

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 300493
(151) 2017 06 06

(220) 2017 01 13
(441) 2017 02 20

(210) 466256
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(732) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów, PL.
(540) klimAKS
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(111) 300494
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) SKWIERCZYŃSKI HUBERT HMS, Ossów, PL.
(540) dekorAKS
(540)

(210) 466257

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 rury sztywne, niemetalowe dla budownictwa.
(111) 300495
(220) 2017 01 16
(210) 466259
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Fin Tech
(540)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, marketing imprez
i wydarzeń, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo
handlowe, doradztwo biznesowe i związane z zarządzaniem, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww. usług, wszystkie
ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez Internet i on-line,
41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów,
kursów, sympozjów, konkursów i warsztatów, usługi wydawnicze,
fotograficzne, filmowe, usługi publikacji, udostępnianie publikacji
elektronicznych i on-line, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie elektroniczne on-line tekstów innych niż
reklamowe, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
ww. usług, wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Internet i on-line, 42 usługi w zakresie projektowania, integracji i wykorzystania programów komputerowych, internetowych
i komputerowych baz danych, usługi w zakresie projektowania, tworzenia serwisu stron internetowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych, zakładanie i utrzymywanie kont internetowych,
usługi graficzne i projektowe, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich ww.
usług, wszystkie ww. usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Internet i on-line.
(111) 300496
(220) 2017 01 16
(210) 466272
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) ZIMOWA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, szary,
ciemnoszary, jasnoszary
(531) 07.05.09, 26.15.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 300497
(220) 2017 01 16
(210) 466277
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) VEMONIS
(510), (511) 5 leki przeciwbólowe, produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych.
(111) 300498
(220) 2017 01 16
(210) 466278
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) MAYORE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki
brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych
niemetalowych, obrzeży, krawężników niemetalowych, schodów
niemetalowych, płyt podłogowych niemetalowych.
(111) 300499
(220) 2017 01 16
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) PILCH-WOJCIESZEK AGATA, Poznań, PL.
(540) KURCZAK MLECZNY
(510), (511) 29 drób, nieżywy.

(210) 466280

(111) 300500
(220) 2017 01 16
(210) 466282
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
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(540) TORENTI
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki
brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych
niemetalowych, obrzeży, krawężników niemetalowych, schodów
niemetalowych, płyt podłogowych niemetalowych.
(111) 300501
(220) 2017 01 16
(210) 466284
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią, PL.
(540) AKCES SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
(540)

Kolor znaku: zielony, błękitny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 instalacje sanitarne.
(111) 300502
(220) 2017 01 16
(210) 466306
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) LaPasta
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, z ryb,
z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, przetwory owocowe i warzywne,
lecza, pasty wegetariańskie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, przetworów owocowych i warzywnych, lecza, past wegetariańskich tak aby umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych warunkach.
(111) 300503
(220) 2017 01 16
(210) 466313
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) PHARMA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) CaféSenior
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.17
(510), (511) 41 informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce,
informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie
informacji edukacyjnych, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
nauczanie w zakresie zdrowia, produkcja filmów w celach edukacyjnych, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
edukacja dorosłych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie gimnastyki, multimedialne wydania gazet, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], publikowanie recenzji, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, udostępnianie publikacji on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych,
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usługi doradztwa w zakresie rozrywki, zapewnianie instruktażu
związanego z ćwiczeniami, usługi rekreacyjne dla osób starszych.

(111) 300504
(220) 2017 01 16
(210) 466320
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU
BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów, PL.
(540) Veggie Day
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty wegetariańskie z białek roślinnych, produkty wegetariańskie z białek jaja kurzego, wędliny wegetariańskie,
wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie produktów
roślinnych, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki produkowane bez udziału białek pochodzenia zwierzęcego, wędliny, substytuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek jaja kurzego, wędliny,
substytuty wędlin, kiełbaski i parówki na bazie białek mleka, gotowe
dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowych
jajek i bulionu (oden), 30 dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu.
(111) 300505
(220) 2017 01 17
(210) 466343
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) FIT XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Stretch Pro Gym
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, programy komputerowe, 16 książki, czasopisma, materiały edukacyjne
i instruktażowe, przewodniki do ćwiczeń, afisze, plakaty, ulotki z zakresu ćwiczeń specjalistycznych poprawiających kondycję fizyczną,
zdrowie i witalność, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji imprez
kulturalno-artystycznych i sportowo-rekreacyjnych, informacyjny serwis platformy internetowej, 41 porady dotyczące edukacji
i kształcenia w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, usługi
związane z edukacją sportową oraz organizacją imprez kulturalno-artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w zakresie
gimnastyki, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, instruktaż
dla trenerów, przygotowywanie planów treningowych, treningi indywidualne, poradnictwo z zakresu zdrowego odżywiania, obsługa
urządzeń sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, rozpowszechnianie programów komputerowych dotyczących sportu, gimnastyki, rekreacji,
zdrowego stylu życia.
(111) 300506
(220) 2017 01 17
(210) 466344
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) CEBULA JAKUB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JAKUB
CEBULA I WSPÓŁPRACOWNICY, Kraków, PL.
(540) Cebula i Współpracownicy KANCELARIA PRAWNA
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(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16
(510), (511) 45 usługi radców prawnych, doradztwo prawne, usługi
prawne, usługi wsparcia prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, badania prawne, usługi doradcze
w zakresie prawa, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, mediacja [usługi prawne],
monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], doradztwo
w kwestiach praw własności przemysłowej.
(111) 300507
(220) 2017 01 17
(210) 466346
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) ROZKOSZNA WIŚNIA Z PIWONIĄ
(510), (511) 3 zapachy do pomieszczeń lub powietrza, olejki aromatyczne do powietrza, środki do nadawania powietrzu zapachu,
środki do perfumowania powietrza, mieszaniny zapachowe, potpourri, kadzidełka, olejki esencjonalne do powietrza, środki zapachowe
odświeżające powietrze, mieszaniny zapachowe potpourri, 4 świece
i świeczki, świece zapachowe, 5 środki do oczyszczania powietrza,
preparaty do oczyszczania i dezynfekcji powietrza, preparaty neutralizujące zapachy, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, odświeżacze zapachu do pomieszczeń lub powietrza.
(111) 300508
(220) 2017 01 17
(210) 466349
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 20
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ERRANI
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 300509
(220) 2017 01 17
(210) 466351
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ELEMA
(510), (511) 5 fungicydy.

Nr 1/2018

pensjonaty, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, organizowanie
obozów wakacyjnych-zakwaterowanie, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].

(111) 300511
(220) 2017 01 17
(210) 466353
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) B’HEALTHY
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego.
(111) 300512
(220) 2017 01 17
(210) 466354
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) MERIDIAN FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MERIDIAN Fund Management
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, złoty
(531) 17.02.02, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza zysków biznesowych, badania biznesowe, badania dotyczące informacji biznesowych, badania w zakresie biznesu, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, 36 administrowanie inwestycjami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi,
administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie inwestycjami funduszy, analizy w zakresie inwestycji, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie inwestycji
kapitałowych, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, finansowanie inwestycji, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne.
(111) 300513
(220) 2017 01 17
(210) 466357
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) BOGUSŁAWSKA-SZULSKA ANNA, Gdynia, PL.
(540)
(540)

(111) 300510
(220) 2017 01 17
(210) 466352
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) DUSZAK SYLWIA DĘBOWA PRZYSTAŃ, Borowski Las, PL.
(540) Dębowa Przystań
(540)
Kolor znaku: ciemnoniebieskim
(531) 29.01.04, 26.05.04, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, 37 usługi budowlane, 42 usługi projektowania.

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 domy turystyczne, hotele, kawiarnie, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,

(111) 300514
(220) 2017 01 17
(210) 466358
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENNA TOWERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) THE WARSAW HUB
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy
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[roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury,
chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru, książki, mapy geograficzne, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy],
papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe lub
papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki
papierowe, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały
biurowe, segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i artykuły biurowe
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie do druku ręcznego,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, galanteria tekstylna, odzież
reklamowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
i przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz
związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom
rozeznanie i zakup tych towarów, organizowanie aukcji, wernisaży,
zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej
oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym,
galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpieczenia, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe,
sprzedaż na kredyt, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi
i rozrywkowymi, sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne,
emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kredytowych, usługi
wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji,
w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
badania rynku nieruchomości, usługi bankomatów, prowadzenie
punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut,
37 usługi budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, usługi instalacyjne, usługi budowlane, montaż i naprawy
budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach
obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi
punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie
i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, sport, organizowanie imprez sportowych
i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych,
kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym festiwali
filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów
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rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja
o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie
nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie
komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej,
identyfikacja dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
dostarczanie potraw i napojów, usługi barów, restauracji, kafeterii,
fast-foodów, opieka nad dziećmi, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie, opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.

(111) 300515
(220) 2017 01 17
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENNA TOWERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HUB THE WARSAW HUB
(540)

(210) 466359

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], podkładki na biurko, podręczniki
[książki], pudełka kartonowe łub papierowe, pudełka na pióra, ramki
i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
papierowe materiały biurowe, segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie do druku ręcznego,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, galanteria tekstylna, odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie i przedsiębiorstwami
handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży
odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami
i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych
towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, zarządzanie kolekcjami
sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z bran-
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ży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami
i upominkami pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, sprzedaż na kredyt, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart
kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł
sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi bankomatów,
prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, usługi instalacyjne, usługi budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów
w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków,
usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie
i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy
urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności, w tym telefonów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni,
sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie
nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie
dyskotek, organizowanie festiwali sztuki, w tym festiwali filmowych,
usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego,
filmowanie, reportaże fotograficzne, wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, budowa i analizy systemów
komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerów, usługi grafiki artystycznej, identyfikacja dzieł sztuki,
projektowanie budowlane, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów,
usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, opieka nad dziećmi,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie, opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.

(111) 300516
(220) 2017 01 17
(210) 466360
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górno, PL.
(540) SPIŻARNIA MYŚLIWEGO
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje
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i tłuszcze, przetworzone owocu warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone ,jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 300517
(220) 2017 01 17
(210) 466367
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) B`MAMA
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety dla kobiet
w ciąży.
(111) 300518
(220) 2017 01 17
(210) 466369
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) MERIDIAN FUND MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Meridian Fund Management
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza zysków biznesowych badania biznesowe, badania dotyczące informacji biznesowych, badania w zakresie biznesu, biznesowe usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, 36 administrowanie funduszami inwestycyjnymi administrowanie funduszami
i inwestycjami administrowanie inwestycjami, administrowanie
inwestycjami funduszy analizy w zakresie inwestycji, doradztwo
dotyczące: inwestycji kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie
inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, finansowanie inwestycji, handlowe i inwestycyjne usługi
konsultacyjne.
(111) 300519
(220) 2017 01 18
(210) 466384
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) Uniejowoda
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i oczyszczania
twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i oczyszczania skóry,
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony do włosów.
(111) 300520
(220) 2017 01 18
(210) 466396
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) WALCZYŃSKI MARCIN KANCELARIA PRAWNA, Warszawa, PL.
(540) W
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, porady
w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie badań
dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi
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doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań dotyczących
działalności gospodarczej, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dla celów
działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, 45 doradztwo w sporach
sądowych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, mediacja [usługi prawne], mediacje, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawy sporne (usługi pomocy w-), świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażowe, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi prawne
pro bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi radców prawnych,
usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników patentowych,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy
prawnej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego,
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, badania prawne,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badanie
stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, doradztwo w zakresie sporów sądowych, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, przeniesienie tytułu własności,
przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi asystentów prawnych,
usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], udzielanie informacji sądowych.

(111) 300521
(220) 2012 04 20
(210) 399662
(151) 2017 07 07
(441) 2012 07 30
(732) MOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mościska, PL.
(540) MOBILIS group
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 24.15.02, 24.15.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, korespondencyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej, pośrednictwo
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
badania rynku i opinii publicznej, 37 serwis, konserwacja i naprawa
pojazdów, 39 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, dalekobieżne przewozy autobusowe, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe, autobusowe
przewozy szkolne i pracownicze, wynajem autobusów z kierowcą,
magazynowanie i przechowywanie paliw, dystrybucja paliw.
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(111) 300522
(220) 2012 08 02
(210) 403601
(151) 2017 07 19
(441) 2012 11 05
(732) KILARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chechło I, PL.
(540) Lody familijne
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski, granatowy
(531) 08.01.18, 25.01.10, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze i słodycze.
(111) 300523
(220) 2013 03 08
(210) 411432
(151) 2017 07 24
(441) 2013 06 24
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) z miłości do ogrodów
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty
diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
doniczki na torf dla ogrodnictwa, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, 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, 9 programy telewizyjne, filmy,
audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, MP4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe,
gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca
wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup
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towarów, za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem
komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu
wideo w postaci plików MP 3, MP 4, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli,
wyposażenia wnętrz za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki,
czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki,
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne,
zegarki, znaczki z logo, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego
zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW
poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej.
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(111) 300524
(220) 2013 06 04
(210) 415035
(151) 2017 07 04
(441) 2013 09 16
(732) RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Raiffeisen POLBANK to nasze miejsce
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 03.03.15, 24.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy, płyty fonograficzne i kasety wideo, odtwarzacze
płyt i kaset oraz komputery, 16 upominki takie jak albumy, kalendarze, książki, zakładki do książek, notesy, reprodukcje obrazów, pióra.
(111) 300525
(220) 2013 08 21
(210) 418031
(151) 2017 07 04
(441) 2013 12 09
(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) AURIN
(510), (511) 3 kosmetyki w postaci preparatów do pielegnacji i higieny uszu, 5 substancje dietetyczne, 10 artykuły medyczne.
(111) 300526
(220) 2013 09 12
(210) 418915
(151) 2017 06 30
(441) 2013 12 23
(732) RED BULL GMBH, FUSCHL AM SEE, AT.
(540) TORO ROSSO
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe,
papier filtracyjny, chusteczki higieniczne papierowe, papier toaletowy, koperty na butelki z kartonu lub papieru, papier do pakowania
lub zawijania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, materiały drukowane, ulotki, czasopisma,
książki, publikacje drukowane, gazety, biuletyny informacyjne, prospekty, podręczniki, broszury, wydruki graficzne, karty, w tym karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły
papiernicze], karty pocztowe, karty muzyczne z życzeniami, kartki
z życzeniami, broszurki, teczki i foldery [materiały piśmiennicze],
materiały do introligatorstwa, fotografie [wydrukowane], periodyki [czasopisma], afisze, plakaty, kalendarze, katalogi, przeźrocza
[materiały piśmienne], chorągiewki papierowe, szyldy z papieru
lub z kartonu, podkładki do pisania z klipsem, materiały piśmienne,
kalkomanie, w tym suche kalkomanie, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], etykiety, także do zaprasowywania, nietekstylne, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
przeznaczone dla artystów, w tym: ołówki, pastele [kredki], akwarele [obrazy], farby wodne, farby akwarelowe, miseczki na farby
wodne dla artystów, sztalugi malarskie, materiały do modelowania,
pędzle malarskie, stemple do pieczętowania, elektryczne i nieelektryczne maszyny do pisania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do zawijania lub opakowywania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, tablice do pisania,
w tym łupkowe tabliczki do pisania, przyrządy do pisania i kreślarskie, przybory do pisania i rysowania, taśmy samoprzylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, spinacze i klipsy
do pieniędzy.
(111) 300527
(220) 2013 10 31
(151) 2017 07 17
(441) 2014 02 17
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) 1906 VODKA AD 1906 Export Quality

(210) 421126
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(540)
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(540)

Kolor znaku: złoty, granatowy, niebieski, czarny, biały, brązowy,
beżowy, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, zielony,
czerwony, szary
(531) 03.05.03, 05.03.20, 05.07.08, 05.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 300530
(220) 2014 02 14
(210) 424890
(151) 2017 06 29
(441) 2014 05 26
(732) J & P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) chada 1978 CHP PROCEDER Step Records.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, srebrny, złoty
(531) 19.07.01, 24.01.05, 24.05.07, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
(111) 300528
(220) 2013 11 29
(210) 422190
(151) 2017 06 29
(441) 2014 03 17
(732) NUCO E. I G. KOSYL SPÓŁKA JAWNA, Wołomin, PL.
(540) NUCO
(510), (511) 3 kremy, mleczka, balsamy do ciała, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, wody
kolońskie, wody toaletowe, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne,
pasty i proszki do zębów, toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu,
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony,
preparaty do pielęgnacji włosów, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki,
kremy do rak, sztuczne paznokcie, zmywacze do paznokci, olejki eteryczne, 5 kremy, mleczka, balsamy do ciała dla celów medycznych,
sole do kąpieli dla celów leczniczych, preparaty lecznicze przeciw
łupieżowi, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do płukania ust i odświeżania oddechu do celów leczniczych, środki przeciw
zrogowaceniu naskórka, 35 usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
pozyskiwanie i uaktualnianie danych do baz danych, projektowanie
i obróbka tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów, doradztwo w zawieraniu transakcji
handlowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych o działaniu leczniczym, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych o działaniu leczniczym.
(111) 300529
(220) 2014 02 13
(210) 424810
(151) 2017 06 30
(441) 2014 05 26
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrowy Lizak MNIAM – MNIAM na: Ząbki, Kości, Odporność
Suplement diety suszone truskawki nie zawiera cukrów witaminy C i D

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 24.05.01, 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 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, 41 usługi:
fotografii, fotoreportaży, kompozycji muzycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo jako filmowanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli jako impresariat,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, wynajmowanie modeli do pozowania artystom [angaż modeli, modelek], wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio. .
(111) 300531
(220) 2014 03 14
(210) 426071
(151) 2017 07 17
(441) 2014 06 23
(732) SWAT MACIEJ GUM-MET, Barlinek-Moczkowo, PL.
(540) skywalker
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze służące do samoczynnego
ustawiania się paneli słonecznych w kierunku słońca w zależnosci
od jego położenia na niebie.
(111) 300532
(220) 2014 04 04
(151) 2017 07 21
(441) 2014 07 21
(732) Moździerski Zbigniew, Opole, PL.
(540) BAŁKANICA

(210) 427061
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(540)

(531) 27.05.01, 22.01.05
(510), (511) 9 czytniki znaków optycznych, dyski do rejestracji
dźwięku i obrazu, dyski kompaktowe, dystrybutory dysków, urządzenia do transmisji dźwięku i obrazu, magnetofony i magnetowidy, mikrofony, nadajniki, nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki
audio-wideo, programy komputerowe nagrane, słuchawki na uszy,
symulatory dźwięku, taśmy do czyszczenia głowic, urządzenia do rejestracji dźwięku, 41 usługi kompozycji muzycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, nagrania dźwiękowe, usługi orkiestrowe, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
(111) 300533
(220) 2014 04 08
(210) 427240
(151) 2017 07 07
(441) 2014 07 21
(732) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA WIŚNIOWSKI, Wielogłowy, PL.
(540) Safe
(510), (511) 40 obróbki metali, spawanie i lutowanie, przeróbki plastyczne metali, powlekanie metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym cynkowanie ogniowe.
(111) 300534
(220) 2014 04 09
(151) 2017 06 27
(441) 2014 07 21
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) złociste Ziemniaczki TOP Chips
(540)

(210) 427283
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(510), (511) 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna
artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi gwarantowania ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi zarządzania finansami, usługi emerytalne, usługi inwestycyjne, usługi wzajemnych funduszy inwestycyjnych, usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem
i wynajmowaniem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi zarządzania
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa, informacyjne
i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług,
39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań
chorobowych i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone
również drogą on-line i przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac
badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub
potrzebujących pomocy, 44 szpitale, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne,
opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi w zakresie prowadzenia domów spokojnej starości, usługi domów opieki, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi w zakresie badań przesiewowych,
medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradztwa,
informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 300537
(220) 2014 05 09
(210) 428410
(151) 2017 07 17
(441) 2014 08 18
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HEPA-ACTIVE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi.
Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, żółty, czerwony,
niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 prażynki ziemniaczane, frytki, płatki i pałeczki ziemniaczane opiekane w oleju, chrupkie przekąski z ziemniaków, wszystkie wymienione wyroby z przyprawami lub bez, 30 chipsy z przyprawami lub bez.

(111) 300538
(220) 2014 05 21
(151) 2017 07 12
(441) 2014 09 01
(732) EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OCHRONA EKOTRADE
(540)

(210) 429080

(111) 300535
(220) 2014 04 14
(210) 427472
(151) 2017 07 11
(441) 2014 08 04
(732) AWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) awangarda
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe.
(111) 300536
(220) 2014 05 05
(210) 428193
(151) 2017 07 07
(441) 2014 08 18
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LUX MED Panaceus

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.07.16, 03.07.21, 24.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zapisane oprogramowanie komputerowe do nadzorowania video i monitorowania strumieni informacji video dla określenia działań, wydarzeń i/lub zachowań odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony struktur, obszaru, ludzi lub rzeczy, urządzenia
i systemy monitoringu, obwodowe urządzenia i systemy monitoringu, systemy telewizji przemysłowej-w tym wideo i na podczerwień-wszystkie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, instalacje do monitoringu wideo i na podczerwień, obudowy do urządzeń, sprzętu
i urządzeń na podczerwień, w tym montowane na wysokości, zdalne urządzenia do monitorowania i do kontroli punktów wejściowych, urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień, urządzenia
nadawczo-odbiorcze, elektryczne urządzenia zamykające bezpie-
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czeństwa oraz urządzenia wykrywające zagrożenia, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia rozpoznawania
mowy, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, urządzenia numeryczne wskazywania położenia, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzenia celu i kartograficzne,
urządzenia nagrywające, urządzenia do łączności satelitarnej, urządzenia i przyrządy do nadzorowania obiektów i osób, urządzenia
do wykrywania dymu, poziomu wody, promieni ultrafioletowych,
ciepła, do wykrywania intruzów, urządzenia do tworzenia sieci komunikacji danych, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia
do śledzenia pojazdów, do ochrony i nadzoru, urządzenia do monitorowania, systemy alarmowe, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, sterowniki elektryczne i elektroniczne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania i magazynowania danych, satelitarne urządzenia do inwigilacji obiektów i monitoringu obiektów śledzonych,
programy komputerowe do zarządzania sieciami, e-podreczniki,
optyczne wykrywacze obiektów, oprogramowanie sprzętowe i komputerowe do szyfrowania danych, 36 usługi zarządzania i administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową miejscami parkingowymi, usługi najmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, projektowanie koncepcji użytkowania nieruchomości
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym, usługi wykonywania obsługi finansowej i ubezpieczeniowej, usługi windykacyjne, 37 usługi konstrukcyjne, usługi: instalowania, uruchamiania, konserwacji,
naprawy i nadzorowania urządzeń przeznaczonych do elektronicznego uiszczania opłat, do wykrywania zagrożeń pożarowych, do sygnalizacji alarmowej, do elektronicznej ochrony urządzeń, monitorowania bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i lotniskach, sprzętu
do monitorowania systemów odpływowych i alarmów powodziowych, usługi w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji urządzeń
przeciwwłamaniowych, w tym do zabezpieczania pomieszczeń,
obiektów i sejfów, szaf pancernych i skarbców, oraz elektronicznych
systemów blokowania, usługi portierskie (dozorowania i stróżowania), usługi sprzątania, usługi konserwacji terminali do przetwarzania
danych, usługi: instalowania i konserwacji sprzętu komputerowego,
systemów elektronicznych i urządzeń telekomunikacyjnych, systemów łączności komórkowej i radiowej oraz bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, usługi
związane z zagospodarowaniem, bieżącą eksploatacją i konserwacją
obiektów budowlanych, 41 usługi szkoleniowe i edukacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
edukacyjne dotyczące instalacji, konserwacji i stosowania oprogramowania, technologii i systemów informacyjno-kom puterowych,
42 prace badawcze, rozwojowe i projektowe w zakresie implementacji technologii internetowej i usług z jej wykorzystaniem, usługi
w zakresie odtwarzania danych zaszyfrowanych, usługi w zakresie
kodowania i dekodowania danych, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych systemów bezpieczeństwa danych, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, wynajem i wypożyczanie oraz konserwacja oprogramowania
i wyposażenia komputerowego, usługi związane z technologią bezpieczeństwa pojazdów lądowych, usługi w zakresie zabezpieczania
danych monitorowania bezpieczeństwa komputerowego, usługi
szyfrowania danych, usługi projektowania i monitorowania systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii
kontroli, usługi informacyjne, doradcze i inżynieryjne w zakresie systemów łączności, sieci komputerowych i przetwarzania danych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii i systemów
informacyjnych, badania w zakresie bezpieczeństwa, 45 usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, eskortowanie osób
i mienia, konwojowanie rzeczy i wartości pieniężnych, monitoring instalacji i systemów do monitoringu, skomputeryzowane usługi monitoringu związane z wykrywaniem obecności nieupoważnionego
personelu, skomputeryzowane usługi monitoringu związane z wykrywaniem ognia i nietypowych zdarzeń, nadzór bezpieczeństwa,
usługi w zakresie ochrony i nadzorowania bezpieczeństwa budynków, stacji kolejowych i lotnisk, monitoring ogrodzeń granicznych
i terenów ogrodzonych w celach bezpieczeństwa, usługi monitoringu rurociągów w celach bezpieczeństwa, usługi konsultingowe w zakresie nadzoru transportowego, usługi w zakresie ochrony osobistej
i ochrony bliskiej, sporządzanie i udostępnianie raportów dotyczących wywiadu w zakresie bezpieczeństwa, usługi telewizji przemysłowej w celach monitoringu oraz telewizji przemysłowej w celach
reagowania w zakresie bezpieczeństwa, monitoring systemów
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zabezpieczających i nadzorczych, udostępnianie wartościowych
wskazówek w prywatnych dochodzeniach, usługi świadczone przez
służby ochrony, świadczenie usług przez strażników nocnych, usługi udostępniania kierowców w celach bezpieczeństwa, szacowanie
zagrożeń, usługi planowania bezpieczeństwa, komputerowe usługi
w zakresie bezpieczeństwa dla firm i osób, usługi oceny ryzyka i stanu zabezpieczeń, usługi zapobiegania kradzieży tożsamości i oszustwom, usługi zarządzania kryzysowego, w tym poprzez korzystanie
z pomocy menedżerów specjalizujących się w zabezpieczaniu firmy
lub organizacji w celu zmniejszenia strat lub niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji kryzysowej dla osób lub mienia, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych, usługi sporządzania raportów o stanie i możliwości zagrożeń,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, wypożyczanie i wynajem
urządzeń alarmowych, alarmów przeciwpożarowych, urządzeń systemu bezpieczeństwa, usługi ochrony lotnisk, stacji i obiektów kolejowych, usługi zabezpieczania budynków, usługi monitorowania
alarmów, usługi bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, usługi
stróżów nocnych, usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej oraz kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługa
lokalizowania skradzionych pojazdów, usługi detektywistyczne,
przeprowadzanie testów psychologicznych i psychometrycznych
w celach bezpieczeństwa, usługi służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, monitoring alarmów bezpieczeństwa, antywłamaniowych i przeciwpożarowych, monitoring w obiegu zamkniętym,
ochrona w nadzorze nocnym, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, eskortowanie osób i mienia.

(111) 300539
(220) 2014 05 21
(151) 2017 07 12
(441) 2014 09 01
(732) EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EKOTRADE E.S.O.M.
(540)

(210) 429082

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zapisane oprogramowanie komputerowe do nadzorowania video i monitorowania strumieni informacji video dla określenia działań, wydarzeń i/lub zachowań odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony struktur, obszaru, ludzi lub rzeczy, urządzenia
i systemy monitoringu, obwodowe urządzenia i systemy monitoringu, systemy telewizji przemysłowej-w tym wideo i na podczerwień-wszystkie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, instalacje do monitoringu wideo i na podczerwień, obudowy do urządzeń, sprzętu
i urządzeń na podczerwień, w tym montowane na wysokości, zdalne urządzenia do monitorowania i do kontroli punktów wejściowych, urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień, urządzenia
nadawczo-odbiorcze, elektryczne urządzenia zamykające bezpieczeństwa oraz urządzenia wykrywające zagrożenia, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia rozpoznawania
mowy, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, urządzenia numeryczne wskazywania położenia, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzenia celu i kartograficzne,
urządzenia nagrywające, urządzenia do łączności satelitarnej, urządzenia i przyrządy do nadzorowania obiektów i osób, urządzenia
do wykrywania dymu, poziomu wody, promieni ultrafioletowych,
ciepła, do wykrywania intruzów, urządzenia do tworzenia sieci komunikacji danych, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia
do śledzenia pojazdów, do ochrony i nadzoru, urządzenia do monitorowania, systemy alarmowe, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, sterowniki elektryczne i elektroniczne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania i magazynowania danych, satelitarne urządzenia do inwigilacji obiektów i monitoringu obiektów śledzonych,
programy komputerowe do zarządzania sieciami, e-podręczniki,
optyczne wykrywacze obiektów, oprogramowanie sprzętowe i komputerowe do szyfrowania danych, 36 usługi zarządzania i administro-
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wanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, usługi najmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych, projektowanie koncepcji użytkowania nieruchomości
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym, usługi wykonywania obsługi finansowej i ubezpieczeniowej, usługi windykacyjne, 37 usługi konstrukcyjne, usługi: instalowania, uruchamiania, konserwacji,
naprawy i nadzorowania urządzeń przeznaczonych do elektronicznego uiszczania opłat, do wykrywania zagrożeń pożarowych, do sygnalizacji alarmowej, do elektronicznej ochrony urządzeń, monitorowania bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i lotniskach, sprzętu
do monitorowania systemów odpływowych i alarmów powodziowych, usługi w zakresie instalacji, naprawy i konserwacji urządzeń
przeciwwłamaniowych, w tym do zabezpieczania pomieszczeń,
obiektów i sejfów, szaf pancernych i skarbców, oraz elektronicznych
systemów blokowania, usługi portierskie (dozorowania i stróżowania), usługi sprzątania, usługi konserwacji terminali do przetwarzania
danych, usługi: instalowania i konserwacji sprzętu komputerowego,
systemów elektronicznych i urządzeń telekomunikacyjnych, systemów łączności komórkowej i radiowej oraz bezprzewodowego
sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, usługi
związane z zagospodarowaniem, bieżącą eksploatacją i konserwacją
obiektów budowlanych, 41 usługi szkoleniowe i edukacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
edukacyjne dotyczące instalacji, konserwacji i stosowania oprogramowania, technologii i systemów informacyjno-komputerowych,
42 prace badawcze, rozwojowe i projektowe w zakresie implementacji technologii internetowej i usług z jej wykorzystaniem, usługi
w zakresie odtwarzania danych zaszyfrowanych, usługi w zakresie
kodowania i dekodowania danych, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych systemów bezpieczeństwa danych, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, wynajem i wypożyczanie oraz konserwacja oprogramowania
i wyposażenia komputerowego, usługi związane z technologią bezpieczeństwa pojazdów lądowych, usługi w zakresie zabezpieczania
danych monitorowania bezpieczeństwa komputerowego, usługi
szyfrowania danych, usługi projektowania i monitorowania systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii
kontroli, usługi informacyjne, doradcze i inżynieryjne w zakresie systemów łączności, sieci komputerowych i przetwarzania danych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii i systemów
informacyjnych, badania w zakresie bezpieczeństwa, 45 usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, eskortowanie osób
i mienia, konwojowanie rzeczy i wartości pieniężnych, monitoring instalacji i systemów do monitoringu, skomputeryzowane usługi monitoringu związane z wykrywaniem obecności nieupoważnionego
personelu, skomputeryzowane usługi monitoringu związane z wykrywaniem ognia i nietypowych zdarzeń, nadzór bezpieczeństwa,
usługi w zakresie ochrony i nadzorowania bezpieczeństwa budynków, stacji kolejowych i lotnisk, monitoring ogrodzeń granicznych
i terenów ogrodzonych w celach bezpieczeństwa, usługi monitoringu rurociągów w celach bezpieczeństwa, usługi konsultingowe w zakresie nadzoru transportowego, usługi w zakresie ochrony osobistej
i ochrony bliskiej, sporządzanie i udostępnianie raportów dotyczących wywiadu w zakresie bezpieczeństwa, usługi telewizji przemysłowej w celach monitoringu oraz telewizji przemysłowej w celach
reagowania w zakresie bezpieczeństwa, monitoring systemów
zabezpieczających i nadzorczych, udostępnianie wartościowych
wskazówek w prywatnych dochodzeniach, usługi świadczone przez
służby ochrony, świadczenie usług przez strażników nocnych, usługi udostępniania kierowców w celach bezpieczeństwa, szacowanie
zagrożeń, usługi planowania bezpieczeństwa, komputerowe usługi
w zakresie bezpieczeństwa dla firm i osób, usługi oceny ryzyka i stanu zabezpieczeń, usługi zapobiegania kradzieży tożsamości i oszustwom, usługi zarządzania kryzysowego, w tym poprzez korzystanie
z pomocy menedżerów specjalizujących się w zabezpieczaniu firmy
lub organizacji w celu zmniejszenia strat lub niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji kryzysowej dla osób lub mienia, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych, usługi sporządzania raportów o stanie i możliwości zagrożeń,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, wypożyczanie i wynajem
urządzeń alarmowych, alarmów przeciwpożarowych, urządzeń systemu bezpieczeństwa, usługi ochrony lotnisk, stacji i obiektów kolejowych, usługi zabezpieczania budynków, usługi monitorowania
alarmów, usługi bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, usługi
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stróżów nocnych, usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej oraz kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi
lokalizowania skradzionych pojazdów, usługi detektywistyczne,
przeprowadzanie testów psychologicznych i psychometrycznych
w celach bezpieczeństwa, usługi służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, monitoring alarmów bezpieczeństwa, antywłamaniowych i przeciwpożarowych, monitoring w obiegu zamkniętym,
ochrona w nadzorze nocnym, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, eskortowanie osób i mienia.

(111) 300540
(220) 2014 05 23
(210) 429189
(151) 2017 06 29
(441) 2014 09 01
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., NEUCHATEL, CH.
(540) HEATSTICKS
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu,
zapałki, laseczki tytoniowe, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy
elektroniczne do podgrzewania, przyrządy elektroniczne do żarzenia papierosów, urządzenia elektroniczne do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako
zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowych, urządzenia do odparowywania tytoniu,
wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych, ładunki, urządzenia do wygaszania
oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych
oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu, części i akcesoria stosowane w urządzeniach do żarzenia tytoniu.
(111) 300541
(220) 2014 05 23
(210) 429190
(151) 2017 06 29
(441) 2014 09 01
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., NEUCHATEL, CH.
(540) IQOS
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektrycznych, baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki baterii do papierosów elektronicznych, ładowarki
baterii do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania
i żarzenia tytoniu, ładowarki USB do papierosów elektronicznych, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów
elektronicznych, ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, elektroniczne papierośnice wielorazowego użytku oraz ładunki, urządzenia do wygaszania
oraz części i akcesoria stosowane do papierosów elektronicznych
oraz urządzeń do podgrzewania i żarzenia tytoniu, 11 elektroniczne aparaty wyparne, elektroniczne urządzenia do odparowywania
dymu, urządzenia do podgrzewania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, urządzenia do spalania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
urządzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania
pary, odparowywacze zasilane elektrycznie, 34 papierosy aromatyzowane, tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym,
wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka,
papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułka do papierosów,
filtry do papierosów, pojemniki na tytoń nie z metali szlachetnych,
papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, laseczki tytoniowe, grzane
wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne do podgrzewania tytoniu, przyrządy elektroniczne do żarzenia papierosów, urządzenia
elektroniczne do palenia tytoniu, papierosy elektroniczne, papierosy
elektroniczne do stosowania jako zamiennik dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowych, urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz substytutów tytoniu, przybory dla palaczy papierosów elektronicznych:
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ładunki, urządzenia do wygaszania oraz części i akcesoria stosowane
do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu, akcesoria stosowane do żarzenia tytoniu.

(111) 300542
(220) 2014 09 08
(151) 2017 07 19
(441) 2014 12 22
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GRAN MALTA
(540)

(210) 433140
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nansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi agencji ściągającej
należności, ekspertyzy do celów podatkowych.

(111) 300545
(220) 2014 10 23
(210) 434836
(151) 2017 07 11
(441) 2015 02 02
(732) SOBOŃ KRZYSZTOF PIEROGARNIA SAROPOLSKI SMAK,
Stargard, PL.
(540) Staropolski Smak z okrasą Codziennie ręcznie robione
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 woda mineralna, woda gazowana, napoje owocowe,
soki owocowe.
(111) 300543
(220) 2014 10 02
(210) 434083
(151) 2017 07 18
(441) 2015 01 19
(732) BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) BIK BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 02.03.11, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.21, 26.01.22,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kluski, kopytka, pierogi, potrawy na bazie mąki.
(111) 300546
(220) 2014 11 04
(151) 2017 06 30
(441) 2015 02 16
(732) VALCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Herkules Glass
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.12, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.03, 26.03.06
(510), (511) 35 badania rynkowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na własny i cudzy rachunek, planowanie inwestycji w nieruchomości,
pobieranie czynszu, pomoc w zakupie nieruchomości, timesharing
nieruchomości, wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości
komercyjnych, wynajem nieruchomości mieszkalnych, wynajem
nieruchomości przemysłowych, wynajem obiektów medycznych,
wynajem nieruchomości magazynowych, wynajem centrów handlowych, wynajem centrów logistycznych, wynajem placówek medycznych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
w centrach handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, usługi inwestycyjne, administrowanie inwestycjami, zastępstwo inwestycyjne.
(111) 300544
(220) 2014 10 20
(210) 434677
(151) 2017 07 10
(441) 2015 02 02
(732) INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) inFakt
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 księgowość, przygotowanie zeznań podatkowych,
fakturowanie, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje fi-

(210) 435352

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia metalowe do mebli, rolki, prowadnice do okien
przesuwnych, 20 prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu],osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do mebli.
(111) 300547
(220) 2014 11 17
(210) 435754
(151) 2017 07 21
(441) 2015 03 02
(732) PRODUCENCKA CENTRALA FARMACEUTYCZNA PROCEFAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PROCEFAR PRODUCENCKA CENTRALA FARMACEUTYCZNA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów, produktów i półproduktów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych, ortopedycznych i chemicznych, usługi badania opinii publicznej, usługi public relations, usługi
badania rynku, usługi reklamy, usługi promocji, usługi marketingu,
usługi organizowania wystaw handlowych, 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, usługi sprzedaży, kupna, najmu mieszkań, domów, lokali użytkowych oraz gruntów, usługi dzierżawy nierucho-
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mości, usługi doradztwa inwestycyjnego i kapitałowego, 39 usługi
dostarczania towarów jako zaopatrzenie, usługi frachtu jako przewóz towarów, usługi magazynowania, usługi wynajmowania magazynów, usługi pakowania towarów, usługi wypożyczania pojazdów,
usługi przewożenia ładunków, usługi przewozu samochodami ciężarowymi, usługi rezerwacji transportu, usługi rozładunkowe i przeładunkowe, usługi transportu samochodowego, usługi składowania towarów, usługi spedycji, usługi nawigacji w transporcie, usługi
transportu pasażerskiego, 41 usługi nauczania stacjonarnego, zaocznego i korespondencyjnego w dziedzinie farmacji, medycyny
i ekonomii, usługi informacyjne o działalności edukacyjnej, usługi
organizowania i prowadzenia konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, usługi organizowania i prowadzenia kongresów i kursów,
usługi organizowania konkursów z dziedziny edukacji, usługi organizowania wystaw edukacyjnych.

osobistego, maści dla sportowców (przeznaczone specjalnie do celów
medycznych), żywność dla dzieci w postaci stałej lub płynnej do celów
medycznych, soki i syropy dla dzieci do celów medycznych, herbaty
ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, syropy lecznicze,
wyciągi, napoje do celów medycznych, 32 piwo słodowe, piwo niskoalkoholowe, piwo, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, 33 wina
lecznicze, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piw), wina, alkohole wysokoprocentowe, likiery, esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe (alkoholowe), ekstrakty alkoholowe, aperitify, napoje alkoholowe destylowane, brzeczka, brandy, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje
alkoholowe o smaku piwa, koktajle, miód pitny (miód pitny), napoje
alkoholowe zawierające owoce, arak, brandy, likier curaçao, środki
trawienne (likiery i napoje spirytusowe), dżin, kirsz [alkohol na bazie
wiśni], wino z wytłoków z winogron i likiery, napoje mentolowe (alkoholowe), rum, alkohol ryżowy, sake, wódka, whisky..

(111) 300548
(220) 2014 11 19
(210) 435812
(151) 2017 07 18
(441) 2015 03 02
(732) Guangzhou Guili Industrisal Development Co., Ltd.,
Guangzhou, PL.
(540)

(111) 300551
(220) 2015 02 23
(210) 439287
(151) 2017 07 07
(441) 2015 06 08
(732) ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) S-PRINT
(510), (511) 17 folie zawarte w kl. 17 z tworzywa sztucznego giętkiego i sztywnego, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji.

(531)
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, agencje reklamowe, wynajem
powierzchni reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pośrednictwo handlowe, marketing, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, wypożyczanie maszyn i sprzętów biurowych, wynajem stoisk sprzedaży, 36 leasing nieruchomości, agencje
nieruchomości, pośrednictwo mieszkaniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
budynkami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, prowadzenie biura
zakwaterowń, wynajem biur, factoring.
(111) 300549
(220) 2014 11 21
(210) 435921
(151) 2017 06 26
(441) 2015 03 02
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) HITOFF
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające.
(111) 300550
(220) 2015 02 04
(151) 2017 07 06
(441) 2015 05 25
(732) DLOUHY PAVEL, ZABREH, CZ.
(540) Bajko
(540)

(210) 438512

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, żółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, soki i eliksiry do celów medycznych, mineralne suplementy odżywcze, woda mineralna do celów
medycznych, suplementy mineralne do stosowania jako przeciwutleniacze, preparaty farmaceutyczne i dietetyczne artykuły spożywcze
i preparaty do celów medycznych, zapobiegania problemom zdrowotnym i rekonwalescencji, dodatki odżywcze do poprawiania stanu
zdrowia i wzmacniania układu odpornościowego oraz odtruwania
wyłącznie do celów medycznych, preparaty dietetyczne do codziennego uzupełniania pożywienia (w tym preparatów kondycyjnych)
do celów medycznych, naturalne preparaty medyczne do użytku

(111) 300552
(220) 2015 03 09
(210) 439943
(151) 2017 07 13
(441) 2015 06 22
(732) Citigroup Inc., New York, US.
(540) CITI SMART BANKING
(510), (511) 36 usługi bankowe, internetowe usługi bankowe, usługi
finansowe, usługi kart kredytowych, kredyty handlowe, usługi pożyczek dla konsumentów i firm, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i w zakresie kredytów hipotecznych, zarządzanie, planowanie
i doradztwo w zakresie depozytów, nieruchomości i powiernictwa,
usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe i inwestycje
kapitałowe, usługi konsultacyjne-doradcze dotyczące inwestycji,
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje] i usługi obrotu papierami
wartościowymi, umożliwianie dokonywania bezpiecznych transakcji
finansowych, a mianowicie, elektroniczny transfer funduszy, elektroniczne transakcje gotówkowe, elektroniczne transakcje kart kredytowych, elektroniczne opłacanie rachunków i elektroniczne transakcje
debetowe, usługi ubezpieczeniowe, a mianowicie, ubezpieczenia
i pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia w razie wypadków, polisy ubezpieczeniowe na życie,
gwarantowanie finansowe rent dożywotnich, zapewnienie online interaktywnych wiadomości i informacji na temat bankowości i branż
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.
(111) 300553
(220) 2016 09 17
(210) 461638
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 06
(732) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Pekin, CN.
(540) DIDI
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe, nagrane, krokomierze [pedometry], parkometry, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów
[komputery pokładowe], urządzenia do nawigacji satelitarnej, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, kompasy, prędkościomierze do pojazdów, liczniki obrotów, urządzenia do nauczania, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
teleskopy, gaśnice, osłony głowy, alarmy antywłamaniowe, okulary
przeciwsłoneczne, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, przezrocza [fotografia], 12 pojazdy elektryczne, samochody, motocykle, rowery, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, wózki dziecięce,
sanki, opony do pojazdów mechanicznych, pojazdy lotnicze, pojazdy
do poruszania się po wodzie, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, informacja
o działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo w zakresie
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zarządzania personelem, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, księgowość, poszukiwania w zakresie
patronatu, 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje
finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, wycena dzieł sztuki, zarządzanie nieruchomością,
maklerstwo, usługi gwarancyjne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, 37 informacja o naprawach, układanie nawierzchni drogowych, oczyszczanie ulic, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, usługi stacji obsługi
pojazdów [tankowanie i obsługa], mycie pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, zabezpieczanie przed korozją, wulkanizacja opon
[naprawa], wyważanie opon, mycie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa pomp, 39 transport pasażerski, pakowanie towarów, usługi taksówek, usługi kierowców, wynajem systemów
nawigacyjnych, składowanie towarów, dostarczanie wiadomości, rezerwacja miejsc na podróż, usługi informacji o ruchu drogowym, usługi transportu samochodami silnikowymi, wypożyczanie pojazdów,
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], organizacja wycieczek turystycznych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 42 badania techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, projektowanie opakowań, powielanie programów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi kartograficzne, 45 ochrona osobista, usługi w zakresie
ochrony, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], usługi serwisów społecznościowych online, biura rzeczy znalezionych, wypożyczanie gaśnic, badania prawne.

(111) 300554
(220) 2016 12 20
(210) 465436
(151) 2017 08 03
(441) 2017 03 13
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) mammal COLLECTION
(540)

Kolor znaku: żółty, fioletowy, jasnoniebieski, niebieski,
pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, wkładki protetyczne, 25 obuwie dziecięce, ubrania dziecięce.
(111) 300555
(220) 2017 01 13
(210) 466242
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 10
(732) YAROVA INNA DOBRO & DOBRO, Warszawa, PL.
(540) DOBRO dobro
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, ciemnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.11.01, 11.03.01, 11.03.04, 29.01.12, 27.05.01

199

(510), (511) 43 kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi.

(111) 300556
(220) 2017 01 18
(210) 466403
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) WALCZYŃSKI MARCIN KANCELARIA PRAWNA, Warszawa, PL.
(540) W WALCZYŃSKI KANCELARIA PRAWNA
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie badań dotyczących spraw
z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, świadczenie pomocy
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi
doradcze, 45 doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, mediacja [usługi
prawne], mediacje, organizowanie świadczenia usług prawnych,
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawy sporne
(usługi pomocy w-), świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi
prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi radców prawnych,
usługi rejestracyjne (prawne), usługi rzeczników patentowych, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia
procesowego w sporach sądowych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, badanie stanu prawnego
nieruchomości, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
doradztwo w zakresie sporów sądowych, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, przeniesienie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi asystentów prawnych, usługi w zakresie alternatywnego
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rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawnej, udzielanie informacji sądowych.

(111) 300557
(220) 2017 01 18
(210) 466408
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) lumia
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe,
kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki.
(111) 300558
(220) 2017 01 19
(210) 466416
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) NOWAK PAWEŁ DOMATOR24.COM, Zielona Góra, PL.
(540) DIABLO
(510), (511) 20 fotele, fotele biurowe, krzesła, krzesła biurowe, meble.
(111) 300559
(220) 2017 01 19
(210) 466422
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) HALO TRAVEL
(510), (511) 39 organizowanie podróży, wycieczek, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne,
usługi transportowe, pilotaż, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, szkoleń, organizowanie
zawodów sportowych, obozów sportowych, wakacyjnych, rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki, usługi restauracyjne, hotelowe,
barów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych.
(111) 300560
(220) 2017 01 19
(210) 466423
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) POD LIPAMI
(510), (511) 39 organizowanie podróży, wycieczek, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne,
usługi transportowe, pilotaż, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów, szkoleń, organizowanie
zawodów sportowych, obozów sportowych, wakacyjnych, rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki, usługi restauracyjne, hotelowe,
barów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych.
(111) 300561
(220) 2017 01 19
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) ARKA AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) Electro-line
(540)

(210) 466426

Kolor znaku: grantowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 pralki wirnikowe i pralko-wirówki, wirówki do odzieży
i bielizny, krajalnice profesjonalne, maszynki do mięsa profesjonalne
(wilki), 11 kuchenki elektryczne 1-płytkowe i 2-płytkowe, kuchenki
ceramiczne 1-płytkowe i 2-płytkowe, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, witryny chłodnicze, zamrażarki, frytownice profesjonalne, koce
podgrzewane elektrycznie do celów nie leczniczych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów nie leczniczych.
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(111) 300562
(220) 2017 01 19
(210) 466430
(151) 2017 06 21
(441) 2017 03 06
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) soligardin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 300563
(220) 2017 01 19
(210) 466438
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) ALMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MIÓD PITNY DWÓJNIAK „KASZTEL NIDZICKI”
(510), (511) 33 miód pitny.
(111) 300564
(220) 2017 01 19
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) EGMONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EGMONT.pl
(540)

(210) 466439

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, książki zapisane na płytach i innych nośnikach elektronicznych, książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu,
16 książki, komiksy, książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki
z dziedziny gier i grania, książki kucharskie, czasopisma, plakaty z papieru lub kartonu, naklejki, albumy na naklejki, 25 koszulki, bluzy,
czapki, czapki z daszkiem, szaliki, chusty, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, gry fabularne, gry planszowe, gry quizowe, gry elektroniczne, gry-łamigłówki, zabawki, puzzle, zabawki edukacyjne, zabawki
sprzedawane w formie zestawów, figurki akcji, figurki do zabawy,
35 prowadzenie wyselekcjonowanej sprzedaży internetowej z myślą
o osobach trzecich: książek, gier, zabawek, książek w formacie cyfrowym, 41 usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
(111) 300565
(220) 2017 01 19
(210) 466441
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US.
(540) D DELTA HOTELS MARRIOTT
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy
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biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań własnościowych, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji,
klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konferencyjnych oraz
kurortów z własnością wakacyjną na rzecz osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań biznesowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biznesowe, zarządzanie,
wypożyczanie i wynajem powierzchni biurowych i handlowych,
usługi programów lojalnościowych w związku z usługami hoteli
i kurortów, usługi charytatywne, mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wolontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świadczone
przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane w, przez, poprzez,
w sąsiedztwie lub w związku z hotelami i kurortami, kabarety, nocne
kluby, organizowanie biletów i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
mianowicie świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu
i sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na rowerze, golfa, sportów
wodnych, jazdy konnej, jazdy na nartach, dostępu do plaży i zajęć
towarzyskich, usługi klubów golfowych, pól golfowych i instruktaż
w zakresie golfa, usługi planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
kateringowe [obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje i wystawy,
udostępnianie obiektów bankietowych i obiektów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków odnowy biologicznej [spa], mianowicie
zabiegi kosmetyczne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure
i pedicure, masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez
salony kosmetyczne.

(111) 300566
(220) 2017 01 19
(210) 466442
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US.
(540) DELTA
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy
biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań własnościowych, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji,
klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konferencyjnych oraz
kurortów z własnością wakacyjną na rzecz osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań biznesowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biznesowe, zarządzanie,
wypożyczanie i wynajem powierzchni biurowych i handlowych,
usługi programów lojalnościowych w związku z usługami hoteli
i kurortów, usługi charytatywne, mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wolontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świadczone
przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane w, przez, poprzez,
w sąsiedztwie lub w związku z hotelami i kurortami, kabarety, nocne
kluby, organizowanie biletów i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
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mianowicie świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu
I sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na rowerze, golfa, sportów
wodnych, jazdy konnej, jazdy na nartach, dostępu do plaży i zajęć
towarzyskich, usługi klubów golfowych, pól golfowych i instruktaż
w zakresie golfa, usługi planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
kateringowe [obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje i wystawy,
udostępnianie obiektów bankietowych i obiektów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków odnowy biologicznej [spa], mianowicie
zabiegi kosmetyczne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure
i pedicure, masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez
salony kosmetyczne.

(111) 300567
(220) 2017 01 19
(210) 466443
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US.
(540) DELTA HOTELS
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy
biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań własnościowych, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji,
klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konferencyjnych oraz
kurortów z własnością wakacyjną na rzecz osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań biznesowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biznesowe, zarządzanie,
wypożyczanie i wynajem powierzchni biurowych i handlowych,
usługi programów lojalnościowych w związku z usługami hoteli
i kurortów, usługi charytatywne, mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wolontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świadczone
przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane w, przez, poprzez,
w sąsiedztwie lub w związku z hotelami i kurortami, kabarety, nocne
kluby, organizowanie biletów i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
mianowicie świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu
I sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na rowerze, golfa, sportów
wodnych, jazdy konnej, jazdy na nartach, dostępu do plaży i zajęć
towarzyskich, usługi klubów golfowych, pól golfowych i instruktaż
w zakresie golfa, usługi planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
kateringowe [obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje i wystawy,
udostępnianie obiektów bankietowych i obiektów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków odnowy biologicznej [spa], mianowicie
zabiegi kosmetyczne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure
i pedicure, masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez
salony kosmetyczne.
(111) 300568
(220) 2017 01 19
(210) 466444
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, US.
(540) D DELTA
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi franchisingowe, mianowicie oferowanie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą przy zakładaniu i obsłudze hoteli, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy
biologicznej, obiektów rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych i mieszkań własnościowych, usługi zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie zarządzanie i obsługa hoteli, restauracji,
klubów nocnych, barów, ośrodków odnowy biologicznej, obiektów
rekreacyjnych i do fitness, sklepów detalicznych, mieszkań własnościowych, domów mieszkalnych i obiektów konferencyjnych oraz
kurortów z własnością wakacyjną na rzecz osób trzecich, usługi sklepów detalicznych, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zapewnianie obiektów do użytku urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi handlu detalicznego poprzez Internet, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów, administrowanie działalności gospodarczej, usługi planowania spotkań biznesowych, udostępnianie obiektów na zjazdy i konferencje biznesowe, zarządzanie,
wypożyczanie i wynajem powierzchni biurowych i handlowych,
usługi programów lojalnościowych w związku z usługami hoteli
i kurortów, usługi charytatywne, mianowicie organizowanie i prowadzenie programów wolontariatów oraz projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, usługi w zakresie zamówień publicznych, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konferencji
i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi świadczone
przez kasyna, usługi gier hazardowych oferowane w, przez, poprzez,
w sąsiedztwie lub w związku z hotelami i kurortami, kabarety, nocne
kluby, organizowanie biletów i rezerwacji na pokazy oraz inne imprezy rozrywkowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
mianowicie świadczenie usług, udostępnianie obiektów, instruktażu
I sprzętu w dziedzinach fitness i ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług, udostępnianie obiektów, instruktażu i sprzętu w zakresie tenisa, pływania, zajęć rekreacyjnych, jazdy na rowerze, golfa, sportów
wodnych, jazdy konnej, jazdy na nartach, dostępu do plaży i zajęć
towarzyskich, usługi klubów golfowych, pól golfowych i instruktaż
w zakresie golfa, usługi planowania wesel, usługi planowania wydarzeń i zarządzania nimi, 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
kateringowe [obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem], usługi barów i barów koktajlowych, usługi
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów wielofunkcyjnych na spotkania, konferencje i wystawy,
udostępnianie obiektów bankietowych i obiektów na imprezy towarzyskie na specjalne okazje, usługi rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 44 usługi ośrodków odnowy biologicznej [spa], mianowicie
zabiegi kosmetyczne na twarz, włosy, skórę i ciało, usługi manicure
i pedicure, masaż, usługi depilacji woskiem i usługi świadczone przez
salony kosmetyczne.
(111) 300569
(220) 2017 01 20
(210) 466451
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 27
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ KATALOG
MARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) KATALOG MARZEŃ
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia rozrywki w zakresie: przejazdów: samochodami rajdowymi, sportowymi i terenowymi, quadami, gokartami, przelotów: balonem, samolotem,
szybowcem, motolotnią, paralotnią, motoparalotnią i skoków spadochronowych, usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia nauki
podstaw sportów typu tenis, squash, golf, pływanie, deskorolka, jazda konna, karate, wspinaczka, taniec, w zakresie amatorskich szkoleń
kulinarnych i artystycznych.
(111) 300570
(220) 2017 01 20
(210) 466452
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.

Nr 1/2018

(540) Redukac
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje
lecznicze, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze,
napary i herbatki lecznicze, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 300571
(220) 2017 01 20
(210) 466453
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) KALBARCZYK DARIUSZ NG-POLAND, Warszawa, PL.
(540) A NG POLAND ANGULAR CONFERENCE
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.15, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
42 naukowe i techniczne badanie oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 300572
(220) 2017 01 20
(210) 466461
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) SIECIECHOWICZ JACEK STALTECH, Janów Lubelski, PL.
(540) STAL-TECH KONSTRUKCJE STALOWE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.16, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, modułowe konstrukcje metalowe, modułowe
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], szkielety ramowe
konstrukcji metalowych [ budownictwo], dachy z metalu na konstrukcje stalowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające
konstrukcję, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe do budowli, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej
izolacji, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje],
prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację
z wełny mineralnej.
(111) 300573
(220) 2017 01 20
(210) 466472
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Ulubiona
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 05.03.14

Nr 1/2018
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(510), (511) 30 herbata, herbata czarna, herbata rozpuszczalna, herbata mrożona, nielecznicze napoje herbaciane, gazowane i niegazowane napoje na bazie herbaty, nielecznicze herbaty i napary ziołowe.

(111) 300574
(220) 2017 01 23
(210) 466474
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY INWAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) INWAT Rok założenia 1989
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, szary
(531) 15.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 9 aparaty, przyrządy pomiarowe, kontrolne, 42 prace
badawczo-projektowe, konstrukcyjne, opinie, ekspertyzy w zakresie
obiektów, urządzeń energetycznych oraz ciepłowniczych.
(111) 300575
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) GIBKI KRZYSZTOF ATLANTIS, Chorzów, PL.
(540) CHLEB POWITALNY
(540)

(210) 466477

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, czerwony, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnoszary
(531) 02.09.01, 05.07.03, 05.03.11, 05.07.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze.
(111) 300576
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) SIDORSKA JULIA, Poznań, PL.
(540) M MUSCLE MODE NUTRITION
(540)

(210) 466479

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawie-
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rające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane.

(111) 300577
(220) 2017 01 23
(210) 466480
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) ARCISZEWSKA PATRYCJA GOLD SHIRIN SPA, Lublin, PL.
(540) Shirin spa
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy
(531) 07.03.11, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, aromaterapia, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące
kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fizjoterapia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody, hipnoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące
masażu, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, łaźnie
tureckie, manicure, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek
głębokich, masaże, moksybucja, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, naprapatia, obsługa obiektów i sprzętu saun,
ochrona zdrowia, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z osteopatią,
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, osteopatia, pielęgnacja stóp,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, planowanie i nadzorowanie diety, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo w zakresie odżywiania, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, salony piękności,
solaria, świadczenie usług przez salony piękności, talasoterapia, terapia ajurwedyjska, terapia ciepłem [medyczna], tradycyjny masaż japoński, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie wanien
do gorących kąpieli, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki,
udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych z usługami salonów
piękności, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub
osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
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usługi fizjoterapii, usługi hydroterapii domowej, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi łaźni, usługi lecznicze
dotyczące usuwania celulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania
krążenia, usługi manicure i pedicure, usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji urody,
usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, świadczenie usług przez
salony piękności, usługi saun, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi SPA, usługi SPA medycznych, usługi w zakresie
akupunktury, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(111) 300578
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) AUGUŚCIK RADOSŁAW, Przedbórz, PL.
(540) 4Ride.PL wszystko dla motocyklisty
(540)

(210) 466483

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.01.30, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, kaski motocyklowe, gogle
dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, urządzenia gps,
kamery do desek rozdzielczych, interkomy, 25 odzież do jazdy na motocyklu, w szczególności odzież skórzana, rękawice motocyklowe,
kurtki motocyklowe, buty motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem sieci Internet odzieży motocyklowej, obuwia motocyklowego i akcesoriów motocyklowych, w szczególności kasków, części
motocyklowych i innych artykułów związanych z motocyklami.
(111) 300579
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) CISKOWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) mechaniQ
(540)

(210) 466488

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 informacja o naprawach, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, regeneracja silników zu-
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żytych lub częściowo zniszczonych, usługi napraw awarii pojazdów,
39 usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów.

(111) 300580
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) urtica
(540)

(210) 466489

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma, fotografie, formularze [blankiety,
druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, notatniki [notesy], periodyki
[czasopisma], ulotki, materiały piśmienne, publikacje drukowane,
35 prowadzenie hurtowni w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych środków dla celów leczniczych, instrumentów
i artykułów medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w zakresie zakupów produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
prenumerata gazet dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, analizy, badania rynkowe,
39 usługi zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, transport samochodowy, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń sportowych, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją..
(111) 300581
(220) 2017 01 23
(210) 466491
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) CICHOCKI ROBERT, SKALSKI MARIUSZ MORROW WOODS
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków, PL.
(540) Morrow Woods
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie wystawowe,
oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie kopułowe do mebli, 19 boazeria niemetalowa, okładziny drewniane, okładziny (niemetalowe-)
na sufity, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 20 meble kuchenne, meble biurowe, meble sklepowe, meble tapicerowane, ekrany [meble], półki [meble], lustra [meble], stoły [meble], meble
komputerowe, meble domowe, cokoły [meble], szafki [meble], meble wielofunkcyjne, szafy [meble], gabloty [meble], siedzenia [meble], regały [meble], meble wypoczynkowe, ruchome przepierzenia
[meble], ściany działowe [meble], szafki metalowe [meble], stojaki
wielofunkcyjne [meble], meble do kantyn, segmenty wystawiennicze [meble], modułowe meble łazienkowe, lady robocze [meble],
blaty kuchenne [meble], meble modułowe [kombinowane], wolnostojące przepierzenia [meble], elementy dzielące przestrzeń [meble],
niemetalowe regały magazynowe [meble], stojaki na korespondencję [meble], boazeria meblarska, lustra z elektrycznym oświetleniem,
tablice reklamowe [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble],
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble].
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(111) 300582
(220) 2017 01 23
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(732) BIAŁAS JACEK, Konin, PL.
(540) JB JACK BLANC
(540)
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(531) 27.05.01, 24.01.18, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 25 odzież: koszule męskie, spodnie męskie, marynarki
męskie, garnitury, swetry, krawaty, szaliki, kurtki męskie, płaszcze
męskie, buty.
(111) 300583
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) PROKOP FILIP, Warszawa, PL.
(540) Z ZIELONY Polska Waluta Lokalna
(540)

(210) 466501

Kolor znaku: biały, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
i finansowych oraz badania sprawozdań finansowych, usługi biura
rachunkowego, weryfikacja rachunków, przygotowywanie listy płac,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji
handlowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
usługi porównywania cen, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, analiza kosztów, badania biznesowe, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu,
importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności
artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public
relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygoto-
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wywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych
w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, tworzenie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, 36 operacje
walutowe, wymiana waluty, wymiana pieniędzy, operacje finansowe,
wymiana pieniędzy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych i podatkowych, zarządzanie finansami, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, banki z dostępem bezpośrednim przez internet, informacje bankowe, operacje
bankowe, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, depozyty kosztowności, ekspertyzy dla
celów fiskalnych, faktoring, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, instruktaże, informacje o edukacji, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
zawodowe porady w zakresie edukacji lub kształcenia, sprawdziany
edukacyjne, nauczanie przedszkolne, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, balów, loterii,
przyjęć, spektakli, obozów sportowych, wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym,
planowanie przyjęć, wynajmowanie stadionów, obiektów sportowych, kortów tenisowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, wakacyjne usługi obozów [rozrywka], informacja o wypoczynku, usługi
gier świadczonych on-line, usługi informacyjne dotyczące imprez
o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, publikowanie i wypożyczanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi komponowania
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb organizacji zajęć, imprez o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym,
usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie, usługi związane z organizacją imprez karaoke, parki rozrywki, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotografie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach video, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi nagrań w studiach, 42 realizowanie projektów
jako usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla
zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu
sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich,
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane,
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udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą
użytkownikom on-line tworzenie profili osobistych obejmujących
informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie
umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków,
dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
świadczenie usługi sieci technologicznej on-line umożliwiającej
użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości 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, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki,
media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz
wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług
aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API)
w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia
w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku
w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii on-line
i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych
inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownik, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi kartograficzne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie opakowań, projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk
przenośnych związanych z promocją, projektowanie budynków, projektowanie i dekoracja wnętrz, doradztwo architektoniczne, usługi
architektoniczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi projektantów mody, usługi artystów grafików.

(111) 300584
(151) 2017 06 07

(220) 2017 01 23
(441) 2017 02 20

(210) 466505

Nr 1/2018

(732) UNIBOX W. MICHALCZUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) KWIACIARNIA W PUDEŁKU
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 09.01.10, 26.04.01, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 kwiaty żywe i suszone, bukiety z suszonych i świeżych
kwiatów, dekoracje kwiatowe, rośliny doniczkowe, rośliny suszone
do dekoracji, 35 usługi sprzedaży w kwiaciarniach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu kwiatów i artykułów florystycznych
oraz upominków.
(111) 300585
(220) 2017 01 23
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Solven Grupa Finansowa
(540)

(210) 466507

Kolor znaku: szary, zielony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
finansowania, zarządzanie finansami, transfer elektroniczny środków
pieniężnych, usługi obsługi płatności, usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji, emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, transakcje finansowe.
(111) 300586
(220) 2017 01 23
(210) 466508
(151) 2017 06 05
(441) 2017 02 20
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA-GRUPA PGU,
Polanica-Zdrój, PL.
(540) Staropolanka plus
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne [napoje], wody gazowane, napoje
bezalkoholowe, woda [napoje], woda stołowa.
(111) 300587
(220) 2017 01 23
(210) 466513
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) Golden KING of cigarette tubes
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(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.09.01, 24.09.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów,
gilzy papierosowe, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
tytoń, pojemniki na tytoń, papierosy, papierosy elektroniczne, filtry
do papierosów, cygara, fajki.
(111) 300588
(220) 2017 01 24
(210) 466543
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, PL.
(540) GK
(540)
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(111) 300590
(220) 2017 01 24
(210) 466554
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) NIEMIEC ROMAN F. H. LIMIT, Chorzów, PL.
(540) Stara Ponderosa
(510), (511) 43 usługi z zakresu prowadzenia restauracji w tym restauracji samoobsługowych, kawiarni, bufetów, stołówek, barów
przygotowaniem i sprzedaży żywności i napojów na wynos, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia i uroczystości, wypożyczenie stołów, krzeseł, zastawy i bielizny oraz naczyń szklanych.
(111) 300591
(220) 2017 01 24
(210) 466561
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) hurt&detal ogólnopolskie pismo rynku fmcg
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma drukowane [periodyki], 41 publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 300592
(220) 2015 03 24
(151) 2017 07 06
(441) 2015 07 06
(732) Dante International SA, Bukareszt, RO.
(540) MAPPY
(540)

(210) 440624

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, czerwony, biały
(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne do nosa.

(531) 04.05.21, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, przenośny sprzęt gimnastyczny, urządzenia
do gimnastyki w domu, urządzenia jako placyki zabaw dla dzieci,
projektory filmowe jako zabawki, zegarki zabawy, samoloty do zabawy, zabawki, zabawki mechaniczne, instrumenty muzyczne jako
zabawki.

(111) 300589
(220) 2017 01 24
(210) 466549
(151) 2017 06 22
(441) 2017 03 06
(732) MICHALCZUK JAN FIRMA HANDLOWA ENERGETYKA II,
Bielsk Podlaski, PL.
(540) EKOGROSZEK EXTRA Bez cienia Kamienia!
(540)

(111) 300593
(220) 2015 03 31
(210) 440904
(151) 2017 07 04
(441) 2015 07 20
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) MISSISIPI
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, akcesoria dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej z wyrobami
tytoniowymi i artykułami dla palaczy, promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(111) 300594
(220) 2015 04 03
(210) 441036
(151) 2017 07 06
(441) 2015 07 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KEY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) key
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna.

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 24.17.04
(510), (511) 4 węgiel.

(111) 300595
(151) 2017 07 06

(220) 2015 04 03
(441) 2015 07 20

(210) 441037
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KEY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) key
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna.
(111) 300596
(220) 2015 04 07
(210) 441137
(151) 2017 07 19
(441) 2015 07 20
(732) POZNAŃSKI JAKUB COBU DESIGN, Katowice, PL.
(540) COBU design
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 20 meble biurowe, biurka, fotele, gabloty, kanapy, komody, kontuary, krzesła, ławy, łóżka, meble metalowe, meble szkolne,
pulpity, regały, sofy, stoły, szafki na akta, szezlongi, półki meblowe,
stoliki, 27 maty antypoślizgowe, tapety nietekstylne, dywany, linoleum, obicia ścienne nie z materiałów tekstylnych, tapety, wykładziny podłogowe, wykładziny podłogowe izolujące, wykładziny
podłogowe winylowe, 37 instalowanie i naprawa mebli, instalowanie wykładzin, instalowanie i naprawa podłoża pod wykładziny,
renowacja mebli, tapicerowanie mebli, tapetowanie, przygotowywanie podłoża pod pokrycia obiektowe, 42 usługi architektoniczne,
usługi graficzne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe, 43 wypożyczanie mebli.
(111) 300597
(220) 2015 04 09
(210) 441226
(151) 2017 07 04
(441) 2015 07 20
(732) KINGHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, PL.
(540) kassel
(510), (511) 8 bagnety, bijaki, tarany, urządzenia do dziurkowania biletów, broń biała, brzeszczoty pił, maszynki do strzyżenia bydła,
przyrządy do ogłuszania bydła, przyrządy do cięcia, cążki do obcinania paznokci, cęgi do cięcia drutu, chochle do wina, tarcze cierne szlifierskie z korundu, narzędzia do ręcznego cyklinowania, czerpaki,
chochle, ręczne przyrządy do dekantacji cieczy, elektryczne lub nieelektryczne przybory do depilacji, diamenty szklarskie, gniazdowe
dłuta do otworów, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe, dłuta żłobkowe, dziadki do orzechów, dziurkacze, dziurkacze numerujące, etui
na brzytwy, futerały na brzytwy, frezy, zestawy do golenia, grabie,
grace, motyczki, ręczne ubijaki do gruntu, grzebienie, zgrzebła,
gwintownice ramkowe pierścieniowe, pokrętki, klucze do gwintowników, przedłużacze do korb do gwintowników, harpuny, harpuny
do łowienia ryb, pilniki igłowe, imadła, nieelektryczne krajarki do jaj,
ręczne kadzie odlewnicze, kastety, kielnie, packi metalowe, klucze
maszynowe, klucze maszynowe nastawne, kopaczki ręczne, ręczne
koparki do rowów, kopyta szewskie, ręczne kosiarki ogrodowe, kosy,
pierścienie kosy, nieelektryczne krajarki do jarzyn, nieelektryczne
krajarki do sera, przybory ręczne do kręcenie włosów, lewarki ręczne,
łapki do wyciągania gwoździ, łomy, drągi żelazne, łopatki do ogrod-
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nictwa, łopaty, maczety, maczugi, zestawy do manicure, marszpikle,
rożki szkutnicze, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, miecze, młotki,
młotki do groszkowania, młotki drewniane, młotki kamieniarskie,
młotki kamienne, młotki murarskie, młotki nitownicze, młoty kowalskie dwuręczne, motyki, moździerze do tłuczenia i ucierania, napinacze drutu, ręczne napinacze drutu i taśm metalowych, narzędzia
do wyciągania gwoździ, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji,
ręczne narzędzia do niszczenia chwastów, nitownice ręczne, noże,
noże ceramiczne, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny,
noże do maszynek do mięsa, noże do obcinania kopyt, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do otwierania ostryg, noże
do palet, noże do pizzy nieelektryczne, noże do warzyw, noże kowalskie, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, noże
szewskie, wyroby nożownicze, nożyce, nożyce obrzeżne, nożyce
ogrodnicze, ręczne przyrządy nożycowe, nożyczki, nożyki do okulizowania roślin, obcęgi, wycinarki do obręczy, narzędzia ręczne
do ogrodnictwa, oplatarki, oprawki wiertarskie, gniazda rozwiertaków, osełki do ostrzenia inne niż części maszyn, oprawki do osełek,
osełki do ostrzenia kos, oskardy, kilofy, przyrządy do ostrzenia ostrzy,
ostrza do broni, ostrza do narzędzi, ostrza do strugów, ostrza nożyc,
ostrzarki ręczne, osełki do ostrzenia, paski do ostrzenia, przyrządy
do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręcznego, ośniki, otwieracze do puszek nieelektryczne, odparowalniki owadobójcze, ręczne narzędzia
do zbierania owoców, pałki policyjne, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do paznokci, polerki do paznokci
elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pincety,
szczypce do depilacji, szczypce do wycinania skórek, płaskowniki,
pilniki, pilniki płytkowe do paznokci, pilśniarki, obudowy do pił ręcznych, oprawy pił ręcznych, ręczne pistolety, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pochwy do szabli, pogrzebacze, ożogi, pompki ręczne, prostownice do włosów, przebijaki ręczne,
przecinacze, przecinaki, dłuta, przedłużacze do korb do gwintowników, ręczne przyrządy do cięcia, punktaki ręczne, noże do rębaków,
pompki ręczne, narzędzia rolnicze ręczne, rozdrabniacze do jarzyn,
rozpylacze do środków owadobójczych, ręczne rozpylacze do środków owadobójczych, rozwiertaki, rylce rytownicze, małe kosy, scyzoryki, sekatory nieelektryczne, krajarki do sera, siekiery, siekiery wpustowe, sierpaki, sierpy, paski ze skóry do ostrzenia brzytew, narzędzia
do skorowania zwierząt, skóry do ostrzenia, skrobaczki do czyszczenia dna łodzi, skrobaki, skrzynki uciosowe, sztućce srebrne platerowane, stal narzędziowa, stal ostrzowa, stemple, sztućce stołowe
(noże, widelce i łyżki) stalowe lub srebrne, strugi, żelazka do strugów,
strugi kątniki, maszynki do strzyżenia brody, ręczne przyrządy
do strzyżenia zwierząt, szable, pochwy na szable, szczepaki, narzędzia ręczne do szczepienia drzew, szczypce do cukru, szczypce
do skracania knotów, szczypce okrągłe do zawijania, szczypce płaskie, szczypce, kleszcze, ręczne przyrządy do szlifowania, ścierania,
szmergiel, tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, szpadle, szpryce
do rozpylania środków owadobójczych, sztylety, szufelki do monet,
szydła, śrubokręty, świdry, świdry ciesielskie, świdry ręczne do drewna, ręczne toczaki, ręczne tarniki, tarki, ręczne tasaki do siekania mięsa, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych, urządzenie
do tatuowania, tłuczki do tłuczenia, kamienie do ostrzenia, toporki
do lodu, czekany, toporki, siekierki, topory ciesielskie, topory rzeźnicze, przybory i urządzenia do uboju zwierząt rzeźnych, urządzenia
ręczne do zwalczania pasożytów roślin, dłutka do uszczelniania, tasaki do warzyw, węgielnice, ręczne widełki do pielenia, widły, wiertarki piersiowe, świdry korbowe, wiertła, wiertła ręczne, wybijaki,
trzpienie, ręczne wyciągarki przewodów, wycinarki jako narzędzia
ręczne nie będące maszynami, narzędzia do wytłaczania, żelazka
do wytłaczania wzorów, gofrownice do ciast nieelektryczne, zaciski
ciesielskie i bednarskie, zalotki, żelazka do karbowania, gofrowania,
żelazka do marszczenia, żelazka do szkliwienia, glazurowania, żelazka formierskie profilowe, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne,
żyletki, 11 lampki elektryczne na choinki, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy
do wypiekania wafli, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grill elektryczny, grille, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, elektryczny sprzęt kuchenny,
lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, opiekacze
do chleba, aparaty do suszenia owoców, piekarniki, inne niż do użytku laboratoryjnego, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do filtrowania
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powietrza, sterylizatory powietrza, elektryczny sprzęt kuchenny,
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 urządzenia rozpylające
do aerozoli nie do celów medycznych, akwaria, przykrycia do akwariów, ampułki szklane, balie, balony szklane, odpady bawełniane
do czyszczenia, bidony, suszarki do bielizny, szczoteczki do brwi, buteleczki, buteleczki do oleju, butelki, otwieracze do butelek, butelki
chłodnicze, nieelektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt,
butelki na napoje dla podróżnych, butle szklane, kopyta do butów,
prawidła, cebrzyki, cedzaki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, deski do krojenia chleba, kosze na chleb, łopatki do ciasta, formy do ciasta, cukiernice, przykrycia na czajniczek, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, prasy do czosnku, ręczne
narzędzia do czyszczenia, pakuły do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, przykrywki do potraw, deski do krojenia do kuchni, deski
do prasowania, pokrowce na deski pralnicze, osłony na doniczki
nie z papieru, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki metalowe ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru
toaletowego, obrączki dla drobiu, durszlaki, dysze do węży zraszających, trzepaczki nie będące maszynami do dywanów, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki naczyń, nieelektryczne ekspresy do kawy, elementy
napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, szkło emaliowane, etui na grzebienie, figurki z porcelany, ceramiki, glonu lub
szkła, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, flaszeczki, foremki
do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, garnki, pokrywki do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania na parze nieelektryczne, garnki kuchenne, komplety garnków kuchennych,
garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gasidła do świec, uchwyty
toaletowe na gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki do makijażu,
gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory
szklane, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, grille kuchenne, grzebienie, etui na grzebienie, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, pudełka na herbatę, sitka do herbaty, zaparzaczki do herbaty,
imbryki nieelektryczne, łapki na insekty, ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, kandelabry,
szklane kapsle, karafki, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy
ręczne, kieliszki, klamerki, klamerki do mocowania bielizny na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, pojemniki
na kleje, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera,
kolby szklane, szczotki dla koni, końcówki wylotowe i sitka do konewek, korkociągi, koryta, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe, przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze
na papier, kosze na śmieci, koszyki piknikowe z naczyniami, kotły,
koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, urządzenia do nadawania kształtu krawatom, nieelektryczne kruszarki do użytku kuchennego, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły
na śmieci, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, kufle, kufle
do piwa, kuwety na nieczystości dla zwierząt, podpórki, uchwyty
do kwiatów, szczotki do szkła lamp, lejki, komplety do likierów, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, łapki do garnków, packi
na muchy, łyżki do butów, łyżki kuchenne do mieszania, łyżki do polewania pieczeni, łyżki wazowe, majolika, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, miotełki do usuwania
kurzu z mebli, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe nieelektryczne, miotły, miseczki,
miski, miski ze szkła, płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki
do użytku domowego ręczne, mopy, mydelniczki, dozowniki mydła,
naczynia na mydło, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania
koktajli, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia stołowe, termosy do napojów, nici dentystyczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne lodówki turystyczne, nieelektryczne lodówki
turystyczne, przenośne wanienki dla niemowląt, nocniki, nóż piekarniczy, odkurzacze nieelektryczne, urządzenia do odwaniania
do użytku osobistego, rękawice do ogrodnictwa, okładki, uchwyty
na karty menu, szufelki do zbierania okruchów ze stołu, palniki
do olejków zapachowych, szkło opałowe, otwieracze do butelek,
elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, pucharki
na owoce, nieelektryczne wyciskacze do owoców do celów domowych, pachołki do ściągania butów, talerze z papieru, uchwyty na papier toaletowy, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, szczotecz-
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ki do paznokci, pędzle do golenia, stojaki na pędzle do golenia,
pędzle do smarowania wypieków, słomki do picia, młynki do pieprzu, pieprzniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu
do użytku domowego, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru
i nie z tkanin, przyrządy do podlewania i zraszania kwiatów i roślin,
ścierki do mycia podłóg, podstawki pod żelazka do prasowania, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, skóra do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania i nabłyszczania, z wyjątkiem
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, przesiewacze popiołu do gospodarstwa domowego, porcelana, porcelana chińska, bibeloty, półmiski do jarzyn, prasy
do spodni, profitki, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze, sita do gospodarstwa domowego, zestawy do przypraw,
przyrządy do podlewania, wanienki dla ptaków, pudełka na kanapki,
pudełka na słodycze, pudełka szklane, puszek do pudru, puderniczki,
pułapki na myszy, pułapki na szczury, rękawice do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do prac domowych, rękawice kuchenne, urządzenia do rozciągania rękawiczek, rondelki, tygielki, rondle, rozdrabniacze do użytku domowego nieelektryczne,
rozpylacze do perfum, rożki do picia, elementy podtrzymujące
do ruszty, ruszy kuchenne, salaterki, serwetniki, serwisy zastawy stołowe, serwisy do herbaty, serwisy do kawy, skarbonki, słoiki na herbatniki, szklane słoje, patelnie do smażenia, solniczki, spodeczki,
spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, stojaki do przypraw,
stojaki stołowe na gorące potrawy, stoliki, suszarki do bielizny, stojaki
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczecina świńska,
szczecina zwierzęca, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, materiały do szczotkarstwa, szczotki, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do obuwia, szczotki do rozsmarowywania smoły,
szczotki do szorowania, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki z piór do wycierania kurzu, wata szklana inna niż
do izolacji, wyroby szklane malowane, szklane kapsle, szklane włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki,
nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, szklanki do napojów, naczynia ze szkła, szkło, do którego wprowadzono cienkie
przewodniki elektryczne, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło
opałowe, szkło płaskie szlifowane, szkło sproszkowane do dekoracji,
zmywaki metalowe do szorowania, szpikulce kuchenne metalowe,
dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, szybkowary nieelektryczne,
szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki do wycierania kurzu, tace
do użytku domowego, tace do użytku domowego papierowe, tace
obrotowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
tarki kuchenne, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, terraria domowe, kuchenne łyżki do polewania tłuszczu, toaletowe
przybory, torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urny, nieelektryczne formy do wypiekania wafli, wałki
do ciasta domowe, wazony, wazy do zup, wełna stalowa do czyszczenia, odpady wełniane do czyszczenia, wiadra, wiadra płócienne, wieszaki na ręczniki, włosie do produkcji szczotek, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wykałaczki, pojemniki
na wykałaczki, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyżymaczki do mopów, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
zbiorniki termoizolacyjne, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, grzebienie dla zwierząt, żłoby dla zwierząt, preparaty zawierające płyny
wymiennocieplne do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa
domowego.

(111) 300598
(220) 2015 04 24
(210) 441779
(151) 2017 06 30
(441) 2015 08 03
(732) PKL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Zakopane, PL.
(540) POLSKIE KOLEJE LINOWE FOOD
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie, biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele,
kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje
miejsc w hotelach, stołówki, organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
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wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 300599
(220) 2015 05 11
(210) 442356
(151) 2017 07 07
(441) 2015 08 31
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda RODEM Z PIEKŁA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 11.01.01, 11.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 wędliny, 35 usługi organizacji sieci sprzedaży wraz
z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising),
doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji
przetworów mięsnych i drobiowych.
(111) 300600
(220) 2015 05 27
(210) 442957
(151) 2017 07 21
(441) 2015 09 14
(732) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA DOLINA
(510), (511) 29 oleje jadalne i do celów spożywczych, w tym oleje roślinne: olej rzepakowy, olej lniany, olej kokosowy, olej słonecznikowy,
olej ryżowy, olej z pestek winogron, olej kukurydziany, oliwa z oliwek,
tłuszcze jadalne, warzywa w puszkach, warzywa konserwowe, w tym
kukurydza konserwowa, oliwki konserwowe, chipsy ziemniaczane,
chipsy odtłuszczone, chipsy owocowe, wędliny, pasztety mięsne,
pasztety drobiowe, pasztety z dodatkami smakowymi, kiełbasy, bulion, rosół, koncentraty bulionu oraz koncentraty rosołu, wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mięsa, drobiu,
owoców, warzyw, produktów mlecznych, 32 napoje owocowe i soki
owocowe, zwłaszcza z jabłek, porzeczek, malin, wiśni, aronii, nektary
owocowe bezalkoholowe, soki i napoje na bazie warzyw, 35 usługi
w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym poprzez Internet, produktów spożywczych, mąki, cukru, pieczywa, olejów roślinnych, sosów, przypraw, ryżu, kasz i makaronów,
jaj, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczy jadalnych, kawy,
herbaty, wyrobów cukierniczych i słodyczy, owoców i warzyw, wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, wód mineralnych i gazowanych, napojów oraz soków
owocowych i warzywnych, nektarów owocowych bezalkoholowych,
napojów alkoholowych oraz wódek.
(111) 300601
(220) 2015 07 03
(210) 444364
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 12
(732) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec-Zdrój, PL.
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 02.03.01, 02.03.16, 05.01.01, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 sanatoria, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka
zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna.
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(111) 300602
(220) 2015 07 03
(210) 444365
(151) 2017 07 03
(441) 2015 10 12
(732) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec-Zdrój, PL.
(540) Wielka Wieniecka Premium naturalna woda mineralna
(510), (511) 32 woda mineralna, napoje bezalkoholowe.
(111) 300603
(220) 2015 07 03
(210) 444367
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 12
(732) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec-Zdrój, PL.
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, biały
(531) 02.03.01, 02.03.16, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 sanatoria, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka
zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna.
(111) 300604
(220) 2015 07 03
(210) 444369
(151) 2017 06 30
(441) 2015 10 12
(732) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec-Zdrój, PL.
(540) WIENIEC ZDRÓJ
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.03.01, 02.03.16, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 sanatoria, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka
zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna.
(111) 300605
(220) 2015 07 03
(210) 444370
(151) 2017 07 03
(441) 2015 10 12
(732) UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieniec-Zdrój, PL.
(540) Selenka Wieniec Zdrój naturalna woda mineralna
(510), (511) 32 woda mineralna, napoje bezalkoholowe.
(111) 300606
(220) 2015 07 20
(210) 444923
(151) 2017 07 21
(441) 2015 11 09
(732) LASH UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) lash up!
(510), (511) 3 środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do mycia skóry, mydła, żele, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kosmetyczne środki upiększające, wyroby perfumeryjne,
wody toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki zapachowe, preparaty
do makijażu i demakijażu, środki kosmetyczne do włosów, szampony,
odżywki, farby, preparaty do manicure i pedicure, lakiery do paznokci, środki do pielęgnacji jamy ustnej, pasty, proszki i płyny do zębów
i protez dentystycznych, odświeżacze do ust w aerozolach, płyny,
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balsamy, żele, kremy do i po goleniu, środki do depilacji, produkty przeciw poceniu się, antyperspiranty, dezodoranty, ałun, mydła
dezynfekujące, mydła przeciwpotowe, preparaty do odchudzania,
maści do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, mieszaniny zapachowe, farbki do bielizny, wybielacze, środki do mycia i szorowania,
olejki toaletowe, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych,
preparaty czyszczące, preparaty do polerowania, pasty do obuwia,
skóry, podłóg, mebli, waciki, woski, barwniki kosmetyczne, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i innych punktów sprzedaży produktów
farmaceutycznych, leków, kosmetyków, dermokosmetyków i innych
środków ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, przyrządów
do stosowania w medycynie, ochronie zdrowia i ortopedii, fizjoterapii i diagnostyki, 41 usługi edukacyjne w zakresie rozpowszechniania
profilaktyki zdrowia, 44 usługi medyczne z zakresu: medycyny estetycznej, higieny osobistej, chirurgii plastycznej, usługi kosmetyczne,
medyczne, kosmetyczne wykonywane za pomocą lasera, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie ochrony zdrowia i urody, masaże lecznicze,
relaksacyjne i pielęgnacyjne, solarium, sauna, usługi w zakresie indywidualnej stylizacji wyglądu, doradztwo w zakresie wizażu, usługi spa i wellness, usługi pielęgnacyjne i regenerujące twarzy i ciała,
usługi w zakresie zabiegów odchudzających, odmładzających skórę,
przeciwdziałanie cellulitowi, usługi z zakresu odnowy biologicznej,
badanie i diagnozowanie stanu skóry, włosów, doradztwo w zakresie
pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków, zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, usługi dietetyczne, usługi z zakresu fizjoterapii, usługi kosmetologów, prowadzenia klinik medycznych, klinik
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, usługi prowadzenia sanatoriów, studiów pielęgnacji i stylizacji paznokci, usługi medyczne
w zakresie rozpowszechniania profilaktyki zdrowia.

(111) 300607
(220) 2015 08 06
(151) 2017 06 30
(441) 2015 11 09
(732) ZDANOWSKA-GÓRA EWA, Warszawa, PL.
(540) MOZAIKON
(540)

(210) 445658

Kolor znaku: szary, biały, żółty, ciemnożółty, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski,
zielony
(531) 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, promocja i sprzedaż produktów do mozaiki
artystycznej i art. plast., 41 nauczanie i kształcenie (edukacja artystyczna-warsztaty i wystawy mozaiki artyst. i ceramiki, inne działania
promujące sztukę.
(111) 300608
(220) 2015 08 25
(210) 446294
(151) 2017 07 14
(441) 2015 11 23
(732) KOSOŃ IRENA P.P.H.U. LARO, Kamieniec Ząbkowicki, PL.
(540) Laro BAKALIE PREMIUM
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 09.01.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce suszone, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, skórki owocowe, chrupki owocowe, daktyle, orzeszki arachidowe preparowane, chipsy owocowe, prażone orzechy i ziarna,
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bakalie, orzechy preparowane, 30 czekolada, cukier, cukierki, karmelki, pralinki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze, mączki z migdałów i orzechów, 31 orzechy, migdały, orzechy laskowe, owoce świeże,
nasiona, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, sprzedaż dla
osób trzecich-bakalii w karmelu, mieszanek owocowo orzechowych
oraz orzechów i owoców w czekoladzie, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama, usługi eksportowo-importowe oraz.
doradztwo handlowe, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia przedstawicielstw handlowych podmiotów
zagranicznych w kraju, kompleksowa oferta wyżej wymienionych
towarów podkreślająca ich zalety tak aby umożliwiać nabywcom
tych towarów, obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach
w tym przez Internet.

(111) 300609
(220) 2015 09 23
(210) 447294
(151) 2017 07 11
(441) 2016 01 04
(732) CLOUDWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE FUTURE is NEXT
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, reklama, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie
danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting-wypożyczanie miejsca na serwerze, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypożyczanie
komputerów.
(111) 300610
(220) 2015 10 05
(151) 2017 06 22
(441) 2016 01 04
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SŁODKI ERYK ERYTRYTOL
(540)

(210) 447759

Kolor znaku: czarny, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 25.01.15
(510), (511) 1 słodziki sztuczne, sztuczne słodziki jako preparaty
chemiczne, słodziki niskokaloryczne sztuczne i chemiczne, 5 słodziki
sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki
ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści
ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych,
proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu: materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt:
suplementy diety do celów medycznych, artykuły i wyroby medyczne,
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produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe-plastry, opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, 30 słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, herbata bez teiny słodzona słodzikami, słodziki składające się z koncentratów owocowych, słodziki naturalne w postaci koncentratów 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, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, miód, produkty na bazie miodu, kit pszczeli (propolis] spożywczy, wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby piekarnicze z dodatkiem miodu,
wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, słodycze z dodatkiem miodu, mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych, anyż, anyż gwiaździsty, preparaty
aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje
esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki,
chałwa, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przyprawa, chutney jako ostry, gęsty sos, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku, cukier, cukierki,
cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoriowy substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, drożdże, zaczyn, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych,
galaretki owocowe jako słodycze, gałka muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki jako
przyprawa, grysik kukurydziany, guma do żucia nic do celów medycznych, herbata, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre,
imbir jako przyprawa, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, kawa,
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, zagęszczacze do kiełbasy, kleik spożywczy na bazie
mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, kukurydza
mielona, kukurydza palona: kukurydza prażona, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus: lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
lukrecja, majonezy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makaron rurki, makaron wstążki: makarony, marcepan, mąka, mąka gorczycowa,
mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych melasa: preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego:
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki
miętowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, muesli, musztarda,
naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa: owies gnieciony, owies łuskany, jadalne ozdoby do ciast: pasta migdałowa, pasta
z soi: paszteciki, pieczywo imbirowe, pieprz: piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza, propolis spożywczy,
proszek do pieczenia, przekąski ryżowe: przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki jako ciasteczka: pudding, relish-sos
przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, preparaty roślinne zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, sago, sajgonki, sól
selerowa: skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki, słodziki naturalne, ekstrakt
słodowy do celów spożywczych, herbatniki słodowe, słód do celów
spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi: mąka sojowa, sos sojowy,
sorbety jako lody, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy
do celów spożywczych, szafran, środki wiążące do lodów spożywczych, sałatka z kuskus, tako, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku, tarty z owocami,
tortille, wanilia jako aromat, wermiszel, woda morska do gotowania,
wodorosty jako przy prawa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła
konserwowane jako przy prawy, zioła przetworzone do celów spożywczych, żywność na bazie mąki, 35 usługi reklamy, promocji oraz

Nr 1/2018

sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki 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 leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe,
proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu: leki, preparaty farmaceutyczne: materiały opatrunkowe, 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 farmaceutycznych, suplementów diety, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków
organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu pszczelego), przypraw,
syropów, ekologicznych środków czystości, środków czyszczących
biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, paszy dla zwierząt, czekolad.

(111) 300611
(220) 2015 10 20
(210) 448304
(151) 2017 07 14
(441) 2016 01 18
(732) GALERIA KIELCE-PROJEKT ECHO-109 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) ECHO GALERIA Echo odpowiada każdemu!
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów handlowych.
(111) 300612
(220) 2015 10 20
(151) 2017 07 13
(441) 2016 01 18
(732) BIOFAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.

(210) 448309
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(540) Paradog
(540)

(540) PO POLLACKI
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki do celów weterynaryjnych, środki przeciwrobaczne.
(111) 300613
(220) 2015 10 20
(210) 448313
(151) 2017 07 14
(441) 2016 01 18
(732) GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) Wydawnictwo ADAMADA
(510), (511) 9 aplikacje na telefony komputerowe i tablety, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski kompaktowe CD-ROM, dyski
kompaktowe DVD-ROM, dyski magnetyczne, dyski optyczne, filmy
animowane, filmy rysunkowe animowane, gry komputerowe, interfejsy komputerowe, komputery, liczydła, linijki, magnesy dekoracyjne, oprogramowania komputerowe, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, programy
komputerowe, programy multimedialne, publikacje elektroniczne,
smartfony, sprzęt komputerowy, tablety, telefony komórkowe, 16 afisze, plakaty, aktówki, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, bajki,
bloki rysunkowe, czasopisma, farby, flamastry, gumki, kalendarze,
kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, katalogi, kolorowanki, komiksy, książki, książki dla dzieci,
lektury szkolne, łamigłówki, materiały piśmienne, naklejki, nalepki,
ołówki, opowiadania, powieści, pastele, pędzle, piórniki, podręczniki:
przybory do pisania, przybory do rysowania, publikacje drukowane,
teczki na dokumenty, temperówki, ulotki, wiersze, zeszyty, zakładki
do książek, 28 balony do zabawy, gry, gry planszowe, gry towarzyskie,
karty do gry, kukiełki, lalki, misie pluszowe, modele przeskalowane,
pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, usługi gier świadczone on-line, produkcja
filmów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, wypożyczanie książek.
(111) 300614
(220) 2015 10 20
(210) 448316
(151) 2017 07 13
(441) 2016 01 18
(732) RATAJCZAK-JAKUBOWSKA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE, Trzciniec, PL.
(540) Filiżanka SKŁAD PORCELANY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja), handel detaliczny, prowadzenie
sklepu, sklepów z porcelaną.
(111) 300615
(220) 2015 11 09
(210) 449017
(151) 2017 07 17
(441) 2016 02 15
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) OPUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 300616
(220) 2015 11 13
(151) 2017 06 26
(441) 2016 02 15
(732) KUTY ADAM, Warszawa, PL.
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(531) 27.05.05, 27.05.12, 27.05.21
(510), (511) 25 buty.
(111) 300617
(220) 2015 11 19
(210) 449397
(151) 2017 07 24
(441) 2016 02 29
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) OCH ACH
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, daktyle, homary nieżywe, owoce kandyzowane, kompot, nieżywe krewetki, nieżywe langusty, martwy łosoś, miąższ owoców, mrożone owoce, pasta z kabaczka, pasta
z oberżyny, poczwarki jedwabnika jadalne, opiekane wodorosty.
(111) 300618
(220) 2015 11 26
(210) 449711
(151) 2017 07 17
(441) 2016 02 29
(732) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, NL.
(540) BEBILON
(510), (511) 5 żywność do specjalnych zastosowań medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla dzieci,
niemowląt i chorych, żywność dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
żywieniowymi, mleko dla dzieci i niemowląt, odżywcze suplementy
diety do celów leczniczych, produkty odżywcze do zastosowań medycznych, dania dla niemowląt, produkty zbożowe dla dzieci i niemowląt, suplementy witaminowe, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, gotowe dania dla dzieci składające się głównie z mięsa,
ryb, drobiu lub warzyw, mrożone, gotowe lub ręcznie pakowanie posiłki składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub warzyw, przekąski
składające się głównie z owoców i orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski będące kombinacją owoców i masła orzechowego, jogurt, przecier jabłkowy, przekąski na bazie jogurtu, organiczne przekąski na bazie jogurtu, przekąski dla dzieci i niemowląt na bazie owoców,
warzyw i mleka kokosowego z wyłączeniem lodów, lodów mlecznych
i mrożonego jogurtu, napoje jogurtowe, przekąski z liofilizowanych
owoców i jogurtu, liofilizowane owoce i warzywa w postaci chipsów,
puree owocowe, mleko smakowe, przekąski na bazie warzyw, 30 zboża i preparaty zbożowe, płatki zbożowe śniadaniowe, batony zbożowe,
muesli, przekąski zbożowe, przekąski na bazie ryżu, herbatniki.
(111) 300619
(220) 2015 11 26
(151) 2017 06 30
(441) 2016 02 29
(732) CITYCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CD CITY DENTAL
(540)

(210) 449714

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne dla ludzi.
(111) 300620
(220) 2017 01 24
(210) 466564
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) ARGON
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations,
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36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej,
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem
nieruchomości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownictwo przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi
architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 wynajmowanie
sal na zebrania, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe,
bary szybkiej obsługi |snack-bary], kafeterie [bufety].

(111) 300621
(220) 2015 12 17
(210) 450568
(151) 2017 07 04
(441) 2016 03 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SINAGRA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w zaburzeniach
erekcji.
(111) 300622
(220) 2016 01 07
(151) 2017 07 13
(441) 2016 04 11
(732) ZDZIŃSKI JANUSZ, Kraków, PL.
(540) CORMAT
(540)

(210) 451092

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 40 obróbka metali, obróbka ceramiki, szlifowanie, polerowanie (ścieranie), obróbka drewna.
(111) 300623
(220) 2016 01 18
(210) 451414
(151) 2017 07 13
(441) 2016 04 25
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) POLSKI KOMPAS
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone
na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, płyty fonograficzne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, wykorzystywane dla celów finansowych, usług giełdowych, gospodarki krajowej, ekonomii, bankowości i w związku z rozwojem przedsiębiorczości,
programy komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe
do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji
w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych
lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach roboczych poprzez
sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki. foldery, informatory, afisze,
plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, materiały introligatorskie, torby
do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), wszystkie wyżej wymienione towary związane z tematyką gospodarczą, finansową, giełdową,
handlową, przemysłową, ekonomiczną, bankową oraz propagującą
i promującą przedsiębiorczość, 35 tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, reklama, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi rozpowszechniania wyrobów producen-
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tów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego,
usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów
handlowych i reklamowych, organizowanie gier, konkursów i loterii
oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowaniem
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, oferowanie
w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje
reklamowe, wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji
oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci
oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią
komputerową, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, zarządzanie planami lojalnościowymi oraz promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier.
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie
promocji, rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany płatnych treści,
wszystkie wyżej wymienione usługi odnoszą się do finansów, usług
giełdowych, bankowości, gospodarki krajowej i ekonomii lub propagowania i promocji przedsiębiorczości, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgami elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny,
fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych,
festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie
i doradztwo zawodowe, zarządzanie portalami internetowymi, usługi
reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk,
usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych,
interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub
przez Internet, wszystkie wyżej wymienione usługi związane są z tematyką gospodarczą, finansową, giełdową, handlową, przemysłową,
ekonomiczną, bankową oraz propagującą i promującą przedsiębiorczość, 42 badania oraz usługi o charakterze naukowym i technicznym
w zakresie bankowości, gospodarki, ekonomii i rozwoju przedsiębiorczości oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe w zakresie finansów, usług giełdowych, bankowości, gospodarki, ekonomii i rozwoju
przedsiębiorczości.

(111) 300624
(220) 2016 01 28
(210) 451747
(151) 2017 07 21
(441) 2016 05 09
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Limbra
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej-wszystkie wymienione artykuły jako barwione
oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki brukarskie
z betonu szlachetnego i z kamienia szlachetnego, płyty betonowe,
płyty o strukturze kamienia, płyty kamienne i z kamienia sztucznego,
płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, korytka ściekowe betonowe, elementy betonowe murów oporowych, terakota,
granit i wyroby z granitu, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec
dla budownictwa, niemetalowe materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory betonowe, kamień budowlany, materiały
do budowy i pokryć dróg, bazalt, kamień, klinkier (kruszywo), krzemionka do użytku w budownictwie, kwarc jako materiał budowlany,
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łupek twardy, kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń,
kruszywa szlachetne, kamień żużlowy, żwir. .

(111) 300625
(220) 2016 01 28
(151) 2017 07 10
(441) 2016 05 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 7
(540)

(210) 451787

(531) 27.07.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.16
(510), (511) 18 walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, kijki do trekkingu, plecaki, plecaki turystyczne, torby sportowe, torby
na kółkach, torby podróżne, torby turystyczne, walizki, 20 śpiwory,
karimaty, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, hamaki,
25 odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 300626
(220) 2016 02 29
(151) 2017 07 18
(441) 2016 06 06
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) KINOX
(540)

(210) 452935

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka
hiszpańska w postaci proszku, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze.
(111) 300627
(220) 2016 03 01
(210) 453022
(151) 2017 07 24
(441) 2016 06 06
(732) GENERAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GENERAL PROPERTY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.06, 07.01.08, 07.01.10, 07.01.25,

215

26.04.03, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.16
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zarządzanie holdingami, usługi marketingowe, usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi w zakresie
zarządzania centrum informacyjnym, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, promocja usług
budowlanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych związanych z prowadzeniem usług budowlanych i architektonicznych,
organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, prenumerata czasopism, 36 usługi administrowania
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, finansowanie
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wycena nieruchomości, pośrednictwo i doradztwo związane z kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości, takich jak: mieszkania,
powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe i produkcyjne, powierzchnie magazynowe, grunty, zarządzanie majątkiem nieruchomym, agencje nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi konsultingowe w tej dziedzinie, analizy finansowe,
usługi związane z optymalizacją kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, badania, analizy, raporty
w zakresie usług administrowania i zarządzania nieruchomościami,,
37 usługi remontowo-budowlane w zakresie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych, usługowych, biurowych, przemysłowych i handlowych, budowa magazynów oraz obiektów sportowych,
wykonywanie robót budowlanych w zakresie obiektów mostowych,
liniowych i rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektrycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie robót budowlanych
w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, wykonywanie
robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych, budowa dróg kołowych
i szynowych, roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych, informacja budowlana, nadzór budowlany, roboty budowlane oraz eksploatacja techniczna nieruchomości, a mianowicie:
zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez obsługę
i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji w trybie stacjonarnych 24/h, zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów
poprzez obsługę i konserwację zainstalowanych urządzeń i instalacji
w trybie zgłoszeniowym, organizowanie pogotowia technicznego,
bieżący nadzór konserwatorski nad zarządzanym budynkiem i firmami serwisowymi, wykonywanie bieżących prac konserwatorskich,
sporządzanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie planów remontów
i modernizacji obiektów, serwisy instalacji i urządzeń technicznych,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: elektrycznych, klimatyzacyjnych, dźwigów, instalacji hydraulicznych, centralnego ogrzewania, eksploatacja i konserwacja wewnętrznych sieci
(instalacji) teletechnicznych, usuwanie awarii i usługi polegające
na zagwarantowaniu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa
nieruchomości-usługi całodobowego pogotowania techniczno-naprawczego, usługi w zakresie instalowania, przeglądów, konserwacji
i napraw elektronicznych urządzeń przeciwwłamaniowych, zabezpieczeń elektroniczno-mechanicznych, systemów alarmowych, wykonawstwo w zakresie prac budowlanych, wykonawstwo w zakresie
prac instalacyjnych obejmujące następujące systemy/urządzenia/
instalacje: System Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne, Instalacja Hydrantowa,
Pompownie Pożarowe, Zbiorniki zapasu wody do celów Ppoż., Systemy elektro-energetyczne, instalacje grzewcze, instalacje chłodnicze,
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, instalacje gazowe, montaż ww.
instalacji, modernizacja ww. instalacji, Wykonywanie instalacji automatyki BMS, uruchamianie instalacji, wykonywanie prób oraz regulacji wykonanych instalacji, roboty budowlano-instalacyjne, usługi
w zakresie izolacji i uszczelniania budynków, murowanie, tynkowanie, malowanie, montaż rusztowań, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi, dekarskie, hydrauliczne, renowacyjne, czyszczenie obiektów, sprzątanie i czyszczenie budowli
od wewnątrz i od zewnątrz, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługa operatorską, wypożyczanie maszyn i urządzeń
budowlanych,, 39 wynajmowanie pojazdów zwłaszcza samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, wynajmowanie samo-
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chodów z kierowcą, składowanie i transport materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie magazynu części zamiennych, wynajmowanie
garaży, wynajmowanie miejsc na parkingi, przechowywanie, rozprowadzanie, towarów, holowanie, pakowanie i konfekcjonowanie
towarów, 40 utylizacja materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, blacharstwo, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w zakresie usług administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi projektowe i wzornictwo przemysłowe w zakresie budownictwa,
materiałów budowlanych, projektowanie dekoracji wnętrz, sprawozdania techniczne, badania naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie usług administrowania i zarządzania nieruchomościami, analizy
inżynieryjne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, tworzenie
lub wdrażanie oprogramowania albo sprzętu komputerowego, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka, przeglądy serwisowe instalacji i urządzeń technicznych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków i budowli,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie doboru sprzętu, urządzeń
i środków służących do zapewnienia ochrony naturalnego środowiska człowieka, 45 badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie doboru sprzętu, urządzeń i środków służących do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, higieny i ochrony nieruchomości, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
usługi pogotowia ochroniarskiego, zdalne monitorowanie obiektów,
administrowanie własnością intelektualną, udzielanie i nabywanie licencji i innych upoważnień w zakresie praw własności intelektualnej,
w tym handlowej i przemysłowej, udzielanie licencji na korzystanie
ze wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych i innych oznaczeń
potwierdzających określone cechy towarów lub usług albo podmiotów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 300628
(220) 2016 03 08
(210) 453295
(151) 2017 06 27
(441) 2016 06 06
(732) MALINOWSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE MALINA, Paruchów, PL.
(540) tomiko
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kotły na paliwa gazowe i płynne,
kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze
na paliwa stałe zintegrowane z systemami podawania i dozowania
paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania i z miarkowaniem, kotły z 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, deflektor do kotła, elementy grzejne, sterowniki do kotłów.
(111) 300629
(220) 2016 03 16
(210) 453752
(151) 2017 07 19
(441) 2016 06 20
(732) STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWSKIEJ, Lipowa, PL.
(540) ŚLIWKOWA LIPOWA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, żółty
(531) 05.01.01, 05.01.05, 05.07.14, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, owoce konserwowane, 39 turystyka
zwiedzanie, organizowanie wycieczek, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, restauracje, kawiarnie .
(111) 300630
(220) 2016 03 18
(210) 453827
(151) 2017 06 27
(441) 2016 06 20
(732) BAGIŃSKI STANISŁAW RYSZARD, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) GUMiTeX
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 wyroby z gumy, formowe oraz tłoczone wyroby gumowe, wyroby gumowo-metalowe, wyroby guma-metal-teflon,
wyroby formowe z silikonu, w postaci profili uszczelniających, detali
z gumy wulkanizowanej na prasach hydraulicznych, detali z gumy,
które są wykonywane do składania podzespołów samochodowych
w tym uszczelek gumowych, zderzaków gumowych, tłoczonych
tworzyw sztucznych, liny gumowe, opakowania gumowe, arkusze
gumowe, zatyczki gumowe, korki gumowe, przewody gumowe,
rurki gumowe, pierścienie gumowe, uszczelki gumowe, granulki
gumowe, ograniczniki gumowe, korki gumowe, odboje gumowe,
gumowe węże elastyczne, gumowe pokrycia wyłączników, granulowane odpady gumowe, zawory klapowe gumowe, opakowania
gumowe [wyściółka], zderzaki amortyzujące gumowe, uniwersalne
gumowe szczeliwa silikonowe, gumowe węże do wody, podkładki
gumowe chroniące sworznie, podkładki gumowe chroniące śruby,
elastyczne komorowe uchwyty gumowe, podkładki gumowe chroniące haczyki, liny i sznurki gumowe, elastyczne komorowe wkładki gumowe, zaciski gumowe do rur, gumowe uszczelki do słoików,
gumowe pręty i drążki, gumowe pojemniki do pakowania, gumowe
wypełnienia do opakowań, taśmy gumowe mocujące szkło, gumowe
ograniczniki do drzwi, ograniczniki otwarcia okna, gumowe, zderzaki gumowe do ramp załadowczych, produkty gumowe do izolacji
elektrycznej, tuleje gumowe osłaniające części maszyn, gumowe
materiały uszczelniające do połączeń, wypełnienia gumowe do pojemników transportowych, gumowe opakowania do pojemników
transportowych, podkładki gumowe chroniące śruby ściągające,
gumowe rury i przewody rurowe, amortyzatory gumowe do maszyn przemysłowych, pierścienie gumowe do uszczelniania połączeń rur, tuleje gumowe do osłony części maszyn, zatyczki gumowe
[do przemysłowych pojemników opakowaniowych], podkładki gumowe chroniące śruby do drewna, gumowe otuliny rurowe do celów ochronnych, sploty gumowe do tworzenia siatek drucianych,
gumowe węże elastyczne wzmacniane materiałami syntetycznymi,
gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych,
gumowe mocowania silnika (łoża) do pojazdów wodnych, arkusze gumowe do produkcji podeszew do butów, gumowe nakładki
do ułatwienia odkręcania wieczek słoików, amortyzujące gumowe
podkładki sprężyste do maszyn przemysłowych, podkładki sprężyste gumowe amortyzujące wstrząsy do maszyn przemysłowych,
torby gumowe do pakowania towarów [koperty i torebki], podkładki dystansowe gumowe do użytku z kablami optycznymi, gumowe
wieczka i korki [do przemysłowych pojemników opakowaniowych],
podkładki gumowe [inne niż do kranów na wodę], wióry lub granulki gumowe używane jako pokrycia placów zabaw, tuleje gumowe
do ochrony artykułów przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku
zderzeń, osłony gumowe do ropociągów do zapobiegania korozji
spowodowanej przez wodę morską, osłony gumowe do gazociągów
do zapobiegania korozji spowodowanej przez wodę morską, podkładki gumowe do tworzenia szczelnych złączy [inne niż do kurków
od wody], kauczuk silikonowy, mieszanki kauczuku silikonowego,
uniwersalne gumowe szczeliwa silikonowe, pianka silikonowa do termoizolacji, termoizolacja z pianki silikonowej, szczeliwa z kauczuku
silikonowego, rury z kauczuku silikonowego, osłona cieplna z pianki
silikonowej, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, mieszaniny uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, węże elastyczne
z gumy silikonowej wzmacniane tkaninami, elastyczne rury z kauczuku silikonowego wzmocnionego materiałem, 35 sprzedaż, reklama,
promocja towarów: artykułów gumowych, artykułów gumowo-metalowych, artykułów guma-metal-teflon, artykułów z silikonu, wyrobów formowych: z gumy, gumowo-metalowych, guma-metal-teflon,
z silikonu, 40 produkcja łożysk elastomerowych na zamówienie,
produkcja wyrobów wielkogabarytowych z gumy na zamówienie,
produkcja na zamówienie form, odlewów stosowanych w przemyśle,
produkcja na zamówienie artykułów gumowych, artykułów gumowo-metalowych, artykułów guma-metal-teflon, produkcja wyrobów
formowych z silikonu na zamówienie.

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

217

(111) 300631
(220) 2016 03 25
(210) 454133
(151) 2017 07 06
(441) 2016 07 04
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB,
Koszalin, PL.
(540) PSPR
(540)

opracowywania wydawnictw związanych z promocją organizatorów
targów i wystaw gospodarczych, przeprowadzanie szkoleń związanych z organizacją imprez targowych i wystaw.

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.04.16, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
przetwórstwa ryb, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy rynku
w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych
o charakterze handlowo-promocyjnym, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji
edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności i normalizacji, publikowanie informacji o systemach
certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami technicznymi
krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy inżynieryjne, badania
wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub
w kooperacji, 45 usługi atestacji i certyfikacji branżowych wyrobów
elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie
stosowania licencji, certyfikatów i znaków zgodności, ocena badań
pełnych i niepełnych na zgodność z normami.

(111) 300632
(220) 2016 04 01
(210) 454398
(151) 2017 06 30
(441) 2016 07 04
(732) WIBEX G. KUBICKI SPÓŁKA JAWNA, Stare Kaczkowo, PL.
(540) Revo-Fix
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, 17 materiały uszczelniające i izolacyjne.
(111) 300633
(220) 2016 04 05
(210) 454444
(151) 2017 06 29
(441) 2016 07 04
(732) PART – LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrowiec
Świętokrzyski, PL.
(540) PART-LOGISTIK
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, samochody, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria do samochodów, 35 prowadzenie sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie samochodów, części i akcesoriów samochodowych, pośrednictwo
w sprzedaży samochodów, części i akcesoriów samochodowych,
39 usługi logistyczne i transportowe związane z dostarczeniem towaru od producenta lub sprzedawcy do odbiorcy, składowanie towarów, przewóz ładunków, transport samochodowy, magazynowanie i wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów, usługi
transportowe i spedycyjne, dostarczanie towarów, zaopatrzenie.		
(551) wspólny znak towarowy
(111) 300634
(220) 2016 04 11
(210) 454641
(151) 2017 07 24
(441) 2016 07 18
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO, Poznań, PL.
(540) TARGI DAJĄ WIĘCEJ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania i promowania polskich targów i wystaw gospodarczych-handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie działalności wystawienniczo-targowej, opracowywanie ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i zjazdów, usługi w zakresie

(111) 300635
(220) 2016 04 17
(210) 454989
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SEP-BBJ
(540)

(111) 300636
(220) 2016 04 17
(210) 454992
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SEP-BBJ
(540)

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy rynku
w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych
o charakterze handlowo-promocyjnym, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji
edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności i normalizacji, publikowanie informacji o systemach
certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami technicznymi
krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy inżynieryjne, badania
wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub
w kooperacji, 45 usługi atestacji i certyfikacji branżowych wyrobów
elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie
stosowania licencji, certyfikatów i znaków zgodności, ocena badań
pełnych i niepełnych na zgodność z normami.
(111) 300637
(220) 2016 04 21
(210) 455299
(151) 2017 07 18
(441) 2016 06 20
(732) WSPÓŁPRACOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) Współpracownia
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go-
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spodarczej, usługi sekretarskie, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], edukacja, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie],
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, usługi
przekwalifikowania zawodowego, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia],
organizowanie i obsługa zjazdów, 42 prace badawczo-rozwojowe
[dla osób trzecich], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca
na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów [hosting].

(111) 300638
(220) 2016 05 05
(210) 455996
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) PRZYGODZKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
VITPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Długa Wieś, PL.
(540) Vitpol Degusta ... mówią, że najlepsza. NASZ No1 KRÓLOWA
PRZYPRAW
(540)

(111) 300639
(220) 2016 05 19
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) J.P. s.r.o., Bratysława, SK.
(540) JP JUSTPLAY
(540)

Nr 1/2018
(210) 456674

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, futra [odzież], garnitury, kurtki [odzież], płaszcze, palta, pikowane kurtki [odzież], dżerseje [ubrania], swetry, pulowery, poncza,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki sportowe, sukienki,
kombinezony [odzież], odzież nieprzemakalna, legginsy [ocieplacze],
legginsy, spódnice, spódnico-spodnie, sukienki na szelkach, spodnie,
paski [odzież], krawaty, podomki [szlafroki], piżamy, stroje plażowe,
kostiumy kąpielowe, bielizna osobista, pończochy, skarpetki, podwiązki, biustonosze, gorsety [bielizna damska], majtki, kamizelki,
topy sportowe, szorty [bielizna], majtki dziecięce [odzież], nakrycia
głowy, czapki [nakrycia głowy], berety, kapelusze, daszki [nakrycia
głowy], nauszniki [odzież], ochraniacze kołnierzy, szaliki, etole [futra],
rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, obuwie, botki, obuwie sportowe, pantofle kąpielowe, obuwie plażowe, sandały, pantofle domowe, 35 sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, odzieży
gotowej, odzieży z imitacji skóry, odzieży ze skóry, futer [odzieży],
garniturów, kurtek, płaszczy, palt, pikowanych kurtek, dżersejów
[ubrań], swetrów, pulowerów, poncz, koszul, koszulek z krótkim rękawem, podkoszulków sportowych, sukienek, kombinezonów [odzieży], odzieży nieprzemakalnej, legginsów [ocieplaczy], legginsów,
spódnic, spódnico-spodni, sukienek na szelkach, spodni, pasków
[odzieży], krawatów, podomek [szlafroków], piżam, strojów plażowych, kostiumów kąpielowych, bielizny osobistej, pończoch, skarpetek, podwiązek, biustonoszy, gorsetów [bielizny damskiej], majtek,
kamizelek, topów sportowych, szortów [bielizny], majtek dziecięcych
[odzieży], nakryć głowy, czapek [nakryć głowy], beretów, kapeluszy,
daszków [nakryć głowy], nauszników [odzieży], ochraniaczy kołnierzy, szalików, etoli [futer], rękawiczek [odzieży], rękawiczek z jednym
palcem, obuwia, botków, obuwia sportowego, pantofli kąpielowych,
obuwia plażowego, sandałów, pantofli domowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
druków, próbek), prezentowanie produktów we wszystkich mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, usługi pośrednictwa w handlu,
badania biznesowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej].
(111) 300640
(220) 2016 05 30
(210) 457067
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) ORIENT EXPRESS PIETRZYK, MAŁCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) To Tu dumplingsbar
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, niebieski, jasnobrązowy,
brązowy, czarny, jasnozielony, zielony, pomarańczowy, złoty
(531) 02.03.11, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.06, 05.09.08, 05.09.24,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 wywar, bulion, preparaty do produkcji bulionów, warzywa i owoce suszone, warzywa i owoce konserwowane, ekstrakty warzywne do gotowania, zupy, przetwory do zup jarzynowych,
składniki do sporządzania zup, kostki bulionowe, 30 przyprawy,
mieszanki przypraw, mieszanki przypraw z przyprawami naturalnymi, suszonymi warzywami i owocami, substancjami smakowymi
i aromatami, preparaty przyprawowe, przyprawy suche, przyprawy
korzenne, przyprawy w proszku, przyprawy do żywności, sól, sól
z przyprawami, sól do konserwowania żywności, dodatki smakowe
i przyprawy, sosy [przyprawy], aromaty do żywności, zioła do celów
spożywczych, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne.

Kolor znaku: biały, zielony, czarny, żółty, niebieski
(531) 05.11.13, 11.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ryby, owoce morza, wyroby z mięsa, dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa, drób, ryby i owoce morza, świeże i mrożone, naleśniki z mięsem, surówki, sałatki warzywne,
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konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
produkty nabiałowe i gotowe dania z produktów nabiałowych, zupy
i składniki do przyrządzania zup, zupy orientalne, 30 sosy, sosy orientalne, sosy do mięs, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, pierogi, pierogi orientalne, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem drobiowym, pierogi z rybą, pierogi z owocami morza, pierogi z kapustą i z grzybami,
pierogi z owocami, paszteciki, placki, zestawy obiadowe składające
się z ryżu, mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, desery w tym:
schłodzone desery, desery lodowe, desery z muesli, desery w postaci
wyrobów cukierniczych, desery w postaci wyrobów piekarniczych,
desery na bazie czekolady, pudding, kremy budyniowe [pieczone
desery], ciasta i ciastka, słodycze, lody, ryż i potrawy na bazie ryżu,
kasze i potrawy na bazie kasz, wyroby i potrawy na bazie mąki w tym
naleśniki, makaron i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata,
napoje na bazie kawy i herbaty, pieczywo, kakao i wyroby na bazie
kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, chleb, bułki, bułeczki
słodkie, artykuły piekarnicze, artykuły spożywcze impulsowe, w tym:
słone przekąski, słodycze, ciastka, ciasta, lody, przyprawy, przyprawy
orientalne, 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, catering
i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie
oraz ich dostawa.

(111) 300641
(220) 2016 06 13
(210) 457773
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) SPATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KITI
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 03.07.03, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 43 prowadzenie barów szybkiej obsługi, kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(111) 300642
(220) 2016 06 20
(210) 458042
(151) 2017 07 21
(441) 2016 09 26
(732) PIETRZYK ROBERT BIURO CONSULTINGOWO-USŁUGOWE
AIRO GROM INTERNATIONAL, Warszawa, PL.
(540) AIRO GROM INTERNATIONAL
(540)

(531) 03.07.01, 27.05.01, 03.07.16
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, buty sportowe, buty sznurowane, kamasze, kapelusze, kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne, kurtki, leginsy, majtki, majtki
dziecięce, mankiety, mundury, nakrycia głowy [odzież], nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów,
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], ornaty, osłony przed
słońcem (daszki), palta, paski, pasy do przechowywania pieniędzy

219

[odzież], peleryny, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe [część garderoby], pończochy, pończochy wchłaniające pot, potniki, rękawiczki [odzież], skarpetki, slipy,
spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki, T-shirty, 41 edukacja, edukacja
(nauczanie), instruktaże, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne (pokazy), konkursy (organizowanie), kultura fizyczna, nauczanie,
obozy sportowe (organizowanie), organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie zawodów sportowych, seminaria (organizowanie, prowadzenie), warsztaty (organizowanie,
prowadzenie), wypożyczanie sprzętu sportowego, wyższe uczelnie
(edukacja), 45 agencje detektywistyczne, badanie przeszłości osób,
kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, dozór nocny, eskorta (ochrona osobista), monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, poszukiwanie osób zaginionych, usługi stróży nocnych, usługi
w zakresie ochrony.

(111) 300643
(220) 2016 06 23
(210) 458236
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC, JÓZEF
ŻURAWSKI, Brzezie, PL.
(540) amc lens
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzania
w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 300644
(220) 2016 06 24
(210) 458279
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) SZOPKA BARTŁOMIEJ, Poznań, PL.
(540) ADRUNALINE
(510), (511) 18 aktówki, etui na klucze, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, sportowe torby, torby turystyczne, walizki, 25 okrycia
wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem, czapki, chusty, nauszniki, szaliki, rękawiczki, spodnie, szorty, skarpetki, bluzki koszulowe,
koszule, koszulki sportowe, podkoszulki, kamizelki, odzież na gimnastykę, kąpielówki, kombinezony, obuwie i nakrycia głowy, bandany
na szyję, bielizna osobista, buty sportowe, czepki, spodnie, spodenki,
swetry, t-shirty, 32 napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, lemoniady, napoje izotoniczne, woda gazowana, woda mineralna.
(111) 300645
(220) 2016 07 05
(210) 458651
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Polka.
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy, biały
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 winogrona świeże, winorośle, 33 napoje alkoholowe,
wino.
(111) 300646
(220) 2016 07 05
(210) 458652
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

220

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Polka.
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 31 winogrona świeże, winorośle, 33 napoje alkoholowe,
wino.
(111) 300647
(220) 2016 07 05
(210) 458653
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Polka.
(540)

katów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie prezentacji,
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie hotelami, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, zjazdów,
seminariów, sympozjów, przyjęć, balów, usługi tłumaczeniowe,
usługi w zakresie obsługi w językach obcych, fotografie, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi
reporterskie, produkcja mikrofilmów, rozrywka, informacje o rozrywce, informacje o imprezach rozrywkowych, informacje o rekreacji, rozrywka-widowiska, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe oraz sportowe, targi i wystawy, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
informacje o edukacji, nauczanie, usługi edukacyjne, instruktaże,
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania.

(111) 300650
(220) 2016 07 12
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoczerwony, czerwony, różowy,
ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 winogrona świeże, winorośle, 33 napoje alkoholowe,
wino.
(111) 300648
(220) 2016 08 08
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) OAK PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) Oak Platform
(540)

(210) 460039

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 05.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 42 projektowanie gier.
(111) 300649
(220) 2016 08 10
(210) 460155
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) MACEK ALEKSANDRA, Sosnowiec, PL.
(540) A & K LUXURY MARKETING
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze i plakaty z papieru lub kartonu,
albumy, bilety, broszury, czasopisma-periodyki, druki i blankiety formularzy, etykiety, foldery, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi,
materiały drukowane, notatniki-notesy, notesy podręczne, prospekty, publikacje drukowane, ulotki, wydruki graficzne, 35 usługi agencji
reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, marketing,
usługi agencji public relations, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej-usługi reklamowe świadczone w szczególności
za pośrednictwem Internetu, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, projektowanie materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych
takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, ulotki, rozlepianie pla-

Nr 1/2018

(210) 459022

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
(111) 300651
(220) 2016 07 12
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN
(540)

(210) 459037

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
(111) 300652
(220) 2016 07 12
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MILOAN
(540)

(210) 459038

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi dotyczące majątku nieruchomego.
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(111) 300653
(220) 2016 07 21
(210) 459356
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) florum strong
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców,
doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano,
humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne
dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych
w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania
z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła,
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki do prania, pasty do zębów.
(111) 300654
(220) 2016 08 05
(210) 460025
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) amfora.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów, broszur, dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności
reklamowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie informacji,
informacja o działalności handlowej, fotokopiowanie, organizowanie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie baz danych do komputerowych baz danych, pokazy
towarów, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym globalnej
sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej,
organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(111) 300655
(220) 2016 08 05
(210) 460029
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) IMOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, PL.
(540) IMOLA WAREHOUSING & COMPLETING
(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) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw sztucznych, worki foliowe na śmieci, worki foliowe
na żywność, woreczki na mrożonki, opakowania foliowe, 39 wyna-
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jem powierzchni magazynowych, magazynowanie, składowanie
i przechowywanie towarów, pakowanie towarów.

(111) 300656
(220) 2016 08 11
(210) 460173
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! KARPATKA pyszna
klasyka
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, biały, czerwony, czarny, brązowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, żółty, jasnożółty, pomarańczowy,
różowy, srebrny, zielony, jasnozielony, jasnoróżowy
(531) 05.05.21, 05.07.08, 08.01.11, 08.01.15, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone,
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 o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku,
kremy [nadzienia], proszki do wyrobu ciast. .
(111) 300657
(220) 2016 08 16
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) S Soprano CAFFE
(540)

(210) 460368

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 26.11.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 30 kawa i mieszanki kaw, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa liofilizowana, kawa słodowa,
kawa aromatyzowana, kawa mielona, mrożona kawa, kawa niepalona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa
w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, kawa (palona
w proszku granulowana lub w napojach), substytuty kawy (sztuczna
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę), cappuccino, .
(111) 300658
(220) 2016 08 23
(210) 460627
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDIWIPES PLUS
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
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(510), (511) 1 substancje materiały preparaty chemiczne, surowce
naturalne, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych, zwłaszcza w nauce i fotografii, 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, odczynniki chemiczne do stosowania do celów laboratoryjnych w celach medycznych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów
i innych punktów sprzedaży towarów z zakresu produktów chemicznych, leków i materiałów i urządzeń stosowanych w szpitalnictwie,
materiałów i urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, usługi
prowadzenia reklamy i prowadzenia interesów świadczone na rzecz
osób trzecich.

(111) 300659
(220) 2016 10 12
(210) 460729
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 20
(732) DROZDOWSKA MARTYNA PROJECT MESS, Morzeszczyn, PL.
(540) project MESS
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, narzuty na łóżko, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 300660
(220) 2016 08 26
(210) 460795
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! KREM TORTOWY SMAK
ŚMIETANKOWY ZE ŚMIETANĄ GŁADKA, KREMOWA KONSYSTENCJA
(540)

Kolor znaku: beżowy, kremowy, jasnobrązowy, biały, czerwony,
żółty, brązowy, czarny, zielony
(531) 29.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.14, 25.01.15, 25.01.19,
05.03.11, 05.07.08, 08.01.25, 08.07.25, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 29 bita śmietana, sztuczna śmietana (substaty produktów mlecznych), śmietana w proszku (produkty mleczne), 30 ciasta, tarty, ciasteczka, ciasto w proszku, kremy (nadzienia), nadzienia
na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, słodkie nadzienia,
wyroby cukiernicze, .
(111) 300661
(220) 2016 08 29
(210) 460880
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) KIENDA AGNIESZKA PRACOWNIA URODY, Nowa Sól, PL.
(540) PRACOWNIA URODY
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 04.01.03, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów
takich jak: kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy
tonizujące [kosmetyki], kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy BB, mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, mleczka do demakijażu, mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry,
mleczka do opalania [kosmetyki], mleczka do ciała dla niemowląt,
toniki [kosmetyki], toniki do włosów, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do skóry, nielecznicze, żele oczyszczające,
żele do golenia, żele do opalania, żele pod oczy, żele opóźniające
starzenie, mydła i żele, żele do rąk, żele do ciała, żele do demakijażu, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyczne żele pod oczy, serum
pielęgnacyjne, serum do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do celów kosmetycznych, balsamy
po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do włosów, balsamy samoopalające [kosmetyki], balsamy dla niemowląt, balsamy do ust,
balsamy do rąk, balsamy do ciała: balsamy do stóp (nielecznicze-),
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], maski kosmetyczne,
masło do ciała, 44 kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, analiza kosmetyczna, depilacja woskiem,
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulitis.
(111) 300662
(220) 2016 09 01
(210) 461004
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE,
Warszawa, PL.
(540) TOZ
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
komputerowe bazy danych darczyńców oraz identyfikacji zwierząt,
komputerowe zarządzanie plikami, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, marketing bezpośredni, marketing
dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, ogłoszenia drobne, ogłoszenia dotyczące rekrutacji personelu, pliki komputerowe
(wyszukiwanie informacji) dla osób trzecich, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyjnych, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], reklama on-line za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie
bazami danych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
38 przesyłanie informacji za pomocą komputera, transmisja plików
cyfrowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedial-
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nych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 41 edukacja [nauczanie], informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, instruktaż w zakresie edukacji humanitarnej i poprawy dobrostanu zwierząt, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie kongresów,
nauczanie w zakresie ochrony środowiska i edukacji humanitarnej,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.

(111) 300663
(220) 2016 09 02
(210) 461037
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa, PL.
(540) masz głos masz wybór
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, drukowane foldery informacyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe akcji mających służyć
wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza
działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji, finansowanie akcji mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji, organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową na rzecz rozwoju rynku i demokracji, pomoc stypendialna dla młodzieży szkolnej
i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów,
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form. przekazywania wiedzy, 45 organizowanie akcji społecznych, organizowanie
kampanii społecznych mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz
rozwoju rynku i demokracji.
(111) 300664
(220) 2016 09 02
(210) 461039
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO, Warszawa, PL.
(540) Masz Głos
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 papier i karton, druki, drukowane foldery informacyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), 36 sponsorowanie finansowe akcji mających służyć
wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza
działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji, finansowanie akcji mających służyć wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji, organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową na rzecz rozwoju rynku i demokracji, pomoc stypendialna dla młodzieży szkolnej
i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów,
dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form. przekazywania wiedzy, 45 organizowanie akcji społecznych, organizowanie
kampanii społecznych mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz
rozwoju rynku i demokracji.

(111) 300665
(220) 2016 09 02
(210) 461072
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.15, 29.01.04
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia
humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów,
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra,
siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania
z tłuszczy do celów przemysłowych, ziemia do uprawy, preparaty
do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby
perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki
kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające
do prania, preparaty, proszki do prania, pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa domowego,
5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady, robactwo 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 gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(111) 300666
(220) 2016 09 05
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk, PL.

(210) 461112
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(540) P PROGRESSI
(540)

(531) 26.01.18, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 38 doradztwo w zakresie telekomunikacji, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie informatyki i bezpieczeństwa danych informatycznych, 42 analizy baz danych, odzyskiwanie danych
zapisanych na nośnikach danych, doradztwo w zakresie informatyki,
doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, 45 opinie i ekspertyzy w zakresie prawa autorskiego, doradztwo w zakresie prawa
autorskiego, opinie oraz ekspertyzy biegłego sądowego z zakresu
informatyki i telekomunikacji .
(111) 300667
(220) 2016 09 05
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk, PL.
(540) OS RECOVERY
(540)

(210) 461113

(531) 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 38 prowadzenie i udostępnianie internetowego forum
eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania telefonami komórkowymi i sieciami telefonii komórkowej a także innymi
urządzeniami telekomunikacji i łączności, doradztwo w zakresie łączności elektronicznej, 42 analizy baz danych, odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach danych, analizy systemów komputerowych,
badania techniczne w zakresie informatyki, usługi badawczo-rozwojowe w zakresie informatyki i telekomunikacji, doradztwo w zakresie
informatyki, doradztwo techniczne w zakresie telekomunikacji.
(111) 300668
(220) 2017 01 05
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) GMINA MIASTA RADOMIA, Radom, PL.
(540) ZACZĘŁO SIĘ W RADOMIU CZERWIEC’76
(540)
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(111) 300669
(220) 2016 09 21
(210) 461784
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Papier antykorozyjny VCI Maverick M50 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające
korozji, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 16 papier do pakowania, papier parafinowany, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych,
39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport
morski.
(111) 300670
(220) 2016 09 21
(210) 461785
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Papier antykorozyjny VCI Maverick M70 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające
korozji, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 16 papier do pakowania, papier parafinowany, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych,
39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, transport
morski.
(111) 300671
(220) 2016 09 21
(210) 461786
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH.
(540) PHILIP MORRIS SINCE 1847 PM ROLL YOUR OWN BLUE
QUALITY DARK TOBACCO
(540)

(210) 461323

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.07.23, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pisanie scenariuszy reklamowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama telewizyjna, tworzenie
tekstów reklamowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia teatralne, publikacja książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe.

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty, szary
(531) 03.01.02, 24.01.09, 24.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń, surowy lub przetworzony, produkty tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tytoń do zażywania przez nos, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych,
papierosy elektroniczne, produkty tytoniowe do grzania, przyrządy
elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów
lub tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki oraz bibułki
do papierosów, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, pojemniki
i puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki.
(111) 300672
(220) 2016 10 28
(210) 461891
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa i owoce liofilizowane, oleje jadalne, olej kokosowy, 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, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, bakalie, orzechy, 32 syropy i inne produkty do produkcji
napojów, soki owocowe i owocowo-warzywne, wody mineralne i napoje owocowe gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe.
(111) 300673
(220) 2016 09 26
(210) 461963
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BOSETTI GLOBAL CONSULTING
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, szary
(531) 01.17.02, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt w obszarze rachunkowości i finansów, badania
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja
materiałów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, obsługa kadrowa firm, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub usługowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama na rzecz osób trzecich, rekrutacja
personelu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze
dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie marketingu,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie sporządzania listy płac, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, 36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, badania finansowe, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
dotyczące podatków, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, inwestycje finansowe, inwestycje
w zakresie efektywności energetycznej, inwestycje w zakresie tzw.
zielonej energii, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
pozyskiwanie funduszy, usługi doradcze dotyczące finansowania,
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usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi doradcze
w zakresie ubezpieczeń, usługi doradcze związane z inwestycjami,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
42 doradztwo dotyczące efektywności energetycznej, doradztwo
dotyczące tzw. zielonej energii, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, doradztwo związane z zachowaniem energii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 45 doradztwo prawne, doradztwo
prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo
prawne związane z prawami własności przemysłowej, doradztwo
prawne związane z prawem ochrony środowiska, doradztwo prawne związane z prawem pracy, doradztwo prawne związane z prawem spółek handlowych, ochrona praw autorskich, usługi prawne,
usługi prawne w zakresie dotyczącym prawa ochrony środowiska,
usługi prawne w zakresie dotyczącym prawa pracy, usługi prawne
w zakresie dotyczącym prawa spółek handlowych, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną
praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(111) 300674
(220) 2016 09 27
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) Aseaneu SAFETY ONLY BUT NOTHING
(540)

(210) 462034

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki ścierne i polerskie, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
! nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, henna [barwnik kosmetyczny], kamienie do wygładzania stóp, kleje
do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze,
maści do celów kosmetycznych, dezodoranty i antyperspiranty,
kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do włosów, bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych,
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi
do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do użytku
kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet,
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę,
płyny pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do kuracji paznokci, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, kremy i balsamy kosmetyczne,
żele do ciała, serum do celów kosmetycznych, pumeksy do użytku osobistego, odświeżacze oddechu, pasta do zębów, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do pielęgnacji zębów,
płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], perfumy, zapachy, woda toaletowa, woda perfumo-
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wana, substancje zapachowe do użytku osobistego, spraye do ciała
[nielecznicze], preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
do pedicure, olejki toaletowe, olejki i płyny do masażu, zestawy
kosmetyków, waciki do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, rękawice ścierne, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów,
środki zapachowe do celów domowych, detergenty, nawilżane
chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki do mycia okien, płyny do szorowania,
płyny do mycia, płyny do czyszczenia, płyn do mycia naczyń,
płynne detergenty do zmywarek, preparaty do czyszczenia szkła,
preparaty antystatyczne do celów domowych, odplamiacz, preparaty myjące, preparaty do wybielania, preparaty do usuwania
tłuszczu, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do polerowania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do czyszczenia podłóg, środek do czyszczenia mebli, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem
czyszczącym do czyszczenia okularów, proszki do prania, proszek
do zmywarek, proszek do szorowania, produkty do udrażniania
odpływów i zlewów, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty odtłuszczające do celów domowych, środki do płukania do zmywarek do naczyń, środki do płukania do zmywarek,
środki do mycia owoców i warzyw, środki do czyszczenia toalet,
środki do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia kuwet, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, środki czyszczące, środki zapachowe do samochodów, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki do zmywania naczyń, środki do usuwania plam, tabletki do zmywarek, substancje do szorowania, proszki, żele płyny do prania
i płukania, płyny do naczyń, zmywarek, do szyb, kosmetyki, kremy, balsamy, szampony, odżywki, płyny do mycia rąk, ciała, mydła, waciki i wata do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, kompresy, medyczne i chirurgiczne materiały
opatrunkowe, plastry, plastry, wata do celów medycznych, weterynaryjnych, chirurgicznych, farmaceutycznych, pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, wkładki higieniczne, preparaty do dezynfekcji
rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty do higieny rąk (antyseptyka), preparaty do higieny skóry (antyseptyka), preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, wkładki higieniczne, tampony, podpaski, pampersy,
preparaty i artykuły dentystyczne, 16 papier i karton, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki
do twarzy z papieru, chusteczki higieniczne papierowe, dekoracje
na stół z papieru, filtry do kawy papierowe, dekoracje z papieru [flagi], higieniczne ręczniki papierowe do rąk, papierowe podstawki,
serwetki jednorazowe, ręczniki papierowe, rolki papieru toaletowego, worki na śmieci z papieru [do użytku domowego, wkładki
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, afisze, plakaty, banery
wystawowe z papieru, filtry papierowe do ekspresów do kawy, chusteczki higieniczne, materiały przeznaczone dla artystów, artykuły
papiernicze do pisania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne, wyposażenie edukacyjne.

(111) 300675
(220) 2016 09 29
(210) 462100
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Z serca fabryki Listki waflowe
w deserowej czekoladzie Kruche i delikatne
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, czarny,
jasnobrązowy, szary, srebrny
(531) 08.01.12, 08.01.22, 25.01.13, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle.
(111) 300676
(220) 2016 09 30
(210) 462139
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE CIACHO
Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU POMARAŃCZOWYM
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnobrązowy, biały
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.13, 25.01.15, 25.07.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane,
pierniki nadziewane, ciastka.
(111) 300677
(220) 2016 10 04
(210) 462289
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) OPERON
(540)

(531) 03.07.17, 20.07.02, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe audio-video i CD-ROMY, dyski magnetyczne, dyskietki, filmy naświetlone, filmy animowane, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, filtry fotograficzne, urządzenia do trans-
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misji dźwięku, ekrany fotograficzne, interfejsy komputerowe, kamery
video zespolone z magnetofonem, karty magnetyczne kodowane,
kasety video, kasety video z grami, fotograficzne lampy błyskowe,
fotograficzne lampy ciemniowe, logi, lupy optyczne, magnetyczne
nośniki danych, mierniki, miary, nośniki do rejestrów dźwięków, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrane oprogramowanie komputerowe, płyty fonograficzne,
programy gier kompaktowych, nagrane programy komputerowe,
nagrane programy sterujące komputerowe, aparatura kadrująca
do przezrocza, przezrocza fotograficzne, przyrządy matematyczne,
przyrządy meteorologiczne, przysłony fotograficzne, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne dla komputerów, taśmy video, urządzenia
projekcyjne, elektroniczne książki i publikacje, drukarki komputerowe,
grafiki komputerowe do pobrań, 16 afisze, albumy, almanachy, blankiety, broszury, czasopisma, druki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi, taśmy papierowe i karty do zapisów programów,
książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, rysunki drukowane, skorowidze, zakładki do książek,
kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania, reprodukcje dokumentów, emblematy, etykiety, obrazy, koperty firmowe,
kartki kartotekowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 41 usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, usługi w zakresie
edukacji, prowadzenia nauczania korespondencyjnego, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, publikowanie książek, tekstów i innych niż teksty reklamowe, również
w Internecie i elektronicznie, organizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych,
fotografika w formie robienia zdjęć i reportaży .

(111) 300678
(220) 2016 10 04
(210) 462321
(151) 2017 06 30
(441) 2017 01 02
(732) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US.
(540) VERTIV
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawianie systemów
chłodzenia centrów danych, instalowanie, konserwacja i naprawianie komputerowego oraz telekomunikacyjnego sprzętu zasilającego,
instalowanie, konserwacja i naprawianie urządzeń klimatyzacyjnych
montowanych w pracowniach komputerowych (CRAC), instalowanie,
konserwacja i naprawianie baterii, instalowanie, naprawianie i konserwacja urządzeń zasilających, instalowanie, naprawianie i konserwacja baterii i ogniw paliwowych do systemów urządzeń zasilających,
40 wytwarzanie rozwiązań z zakresu energetyki mających zastosowanie sieciowe na rzecz osób trzecich, wytwarzanie urządzeń zasilających sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i przemysłowy na rzecz
osób trzecich, 41 świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć,
seminariów i warsztatów w zakresie urządzeń zasilających oraz zarządzania infrastrukturą centrów danych oraz dostarczanie materiałów
szkoleniowych związanych z wyżej wskazaną tematyką, 42 usługi
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, ocenianie, konserwowanie
i naprawianie okresowe pracowni komputerowych i centrów danych,
testowanie i monitorowanie baterii, usługi konsultacyjne w dziedzinie
systemów zasilania centrów danych, pracowni komputerowych i innych obiektów przemysłowych i handlowych, tworzenie i dostarczanie
rozwiązań w dziedzinie energetyki mających zastosowanie sieciowe
przez osoby trzecie, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinach energetyki, komputerów i planowania projektów telekomunikacyjnych, usługi elektrotechniczne, dostarczanie analiz, rekomendacji
i planów, testowanie oraz prowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, osiągów i niezawodności sprzętu elektrycznego
i systemów zasilania, usługi projektowania sprzętu do centrów danych
i rozwiązań w dziedzinie energetyki, dostarczanie ocen osiągów, niezawodności, konserwacji i konfiguracji centrów danych i systemów
zasilania obiektów przemysłowych oraz handlowych, dostarczanie
ocen osiągów, niezawodności, konserwacji i konfiguracji systemów
chłodzenia centrów danych, zdalne monitorowanie funkcjonowania
i użytkowania sprzętu elektrycznego, systemów zasilania, i warunków
otoczenia centrów danych oraz pracowni komputerowych, konsultacje techniczne w zakresie systemów elektrycznych i rezerwowego zasilania elektrycznego.
(111) 300679
(151) 2017 07 20

(220) 2016 10 05
(441) 2017 04 03

(210) 462324
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(732) MIŚKIEWICZ JAROSŁAW OŚRODEK MIKROCHIRURGII
I TERAPII OKULISTYCZNEJ OKO. M, Wrocław, PL.
(540) OKO.M
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży okularów, soczewek
okularowych, soczewek kontaktowych, soczewek antyrefleksyjnych, soczewek korekcyjnych, opraw okularowych oraz akcesoriów
do wymienionych towarów, usługi sprzedaży płynów do pielęgnacji
soczewek i suplementów ochrony oczu, usługi sprzedaży pomocy
optycznych, 44 usługi medyczne w zakresie okulistyki, usługi chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia chorób oczu, diagnostyka
okulistyczna, konsultacje medyczne, usługi optyczne.
(111) 300680
(220) 2016 10 05
(210) 462332
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CAPTAN 80 WG
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki i preparaty ochrony roślin: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
(111) 300681
(220) 2016 10 07
(210) 462392
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) Rotary International, Evanston, US.
(540) ROTARIANIN
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania w formie artykułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 16 periodyczne publikacje w formie artykułów dotyczących działalności
i usług organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 41 zamieszczanie periodycznych publikacji online w formie
artykułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń.
(111) 300682
(220) 2016 10 07
(210) 462397
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Piwne Terytoria
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), 35 prowadzenie sklepów i stoisk z piwem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym on-line: winem, napojami alkoholowymi i napojami
bezalkoholowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
prace biurowe.
(111) 300683
(220) 2016 10 11
(210) 462527
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Apluś jabłko 100% tłoczony sok jabłkowy JABŁKA Z POLSKICH
SADÓW Premium 100% sok Activ

228

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1/2018

(540)

cowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty, zielony, czarny, żółty,
niebieski, fioletowy
(531) 05.07.13, 03.05.09, 05.11.11, 19.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.

(111) 300686
(220) 2016 10 13
(210) 462640
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Maliminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

(111) 300684
(220) 2016 10 12
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) MASTER BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MasterBrand
(540)

(210) 462600

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing, reklama, usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, kampanie marketingowe, usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, organizacja i prowadzenie imprez
reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja promocji, projektowanie logo reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych i marketingowych, 41 organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, wykłady na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związane z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie targów i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 42 usługi projektów graficznych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie logo w celu tworzenia
tożsamości firm, usługi w zakresie projektowania marki.
(111) 300685
(220) 2016 10 13
(210) 462638
(151) 2017 07 20
(441) 2017 01 02
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Rodzyminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owo-

(111) 300687
(220) 2016 10 13
(210) 462641
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Żuraminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świe-
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że, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.

(111) 300688
(220) 2016 10 13
(210) 462642
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Owocminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 300689
(220) 2016 10 13
(210) 462643
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 20
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Czokominki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych, ciasta,
ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe
świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 300690
(220) 2016 10 17
(210) 462787
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) EUDECO
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków,
prospektów, broszur, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, handlowe wyceny,
księgowość, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo
handlowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zestawienia statystyczne,
36 administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, operacje
finansowe, usługi finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, transakcje finansowe, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, inwestowanie w nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie
portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
komercjalizacji nieruchomości w zakresie poszukiwania najemców
i dzierżawców komercyjnych, usługi sprzedaży nieruchomości, usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości komercyjnych z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi sprzedaży nieruchomości
mieszkalnych, gruntowych i rekreacyjnych z zawartymi umowami
najmu lub dzierżawy, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, doradztwo architektoniczne, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich.
(111) 300691
(220) 2016 12 28
(151) 2017 05 31
(441) 2017 02 13
(732) MACIEJEWSKA ANNA, Radom, PL.
(540) ENGLISH international SCHOOL
international english certificate
(540)

(210) 465753
FIEC

LONDON

first

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 03.01.02, 24.09.03, 27.05.01, 26.05.99, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, 35 doradztwo zawodowe inne niż związane z edukacją i szkoleniami, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w zakresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja zawodowa dla młodych
ludzi, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi szkół w zakresie
edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci w zakresie edukacji lub
rozrywki, obozy letnie w zakresie rozrywki lub edukacji, doradztwo
zawodowe.
(111) 300692
(151) 2017 05 29

(220) 2016 12 30
(441) 2017 02 13

(210) 465825
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(732) STRZELECKI MATEUSZ KIDDOMEDIA, Raków, PL.
(540) UNDERCARP
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 21.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły sportowe-sprzęt wędkarski, 31 karma dla
zwierząt.
(111) 300693
(220) 2017 01 03
(210) 465888
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ZAKOPANE OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu
i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.
(111) 300694
(220) 2017 01 03
(210) 465889
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU CETNIEWO OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdro-
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wia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.

(111) 300695
(220) 2017 01 03
(210) 465890
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.
(111) 300696
(220) 2017 01 03
(210) 465891
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU SPAŁA OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
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nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.

(111) 300697
(220) 2017 01 03
(210) 465892
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU WAŁCZ OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.
(111) 300698
(220) 2017 01 03
(210) 465893
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU GIŻYCKO OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
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dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.

(111) 300699
(220) 2017 01 03
(210) 465896
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU SZCZYRK OŚRODEK
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.
(111) 300700
(220) 2017 01 03
(210) 465931
(151) 2017 05 29
(441) 2017 02 13
(732) CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa, PL.
(540) COS CENTRALNY OŚRODEK SPORTU TORWAR HALA
SPORTOWO-WIDOWISKOWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie targów, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam lub ogłoszeń, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, 41 edukacja, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek, kultura fizyczna, organizowanie obozów
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sportowych, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
stadionów, sal sportowych, 43 hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń w celu prowadzenia kempingu, wynajmowanie miejsc
noclegowych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, stołówki, wynajmowanie sal
na posiedzenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, opieka zdrowotna.

(111) 300701
(220) 2016 07 11
(210) 458935
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 27
(732) PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FREEDOM1
(510), (511) 9 anteny, aparaty telefoniczne, baterie, baterie do telefonów, drukarki, fablety, głośniki i zestawy głośnikowe, gry komputerowe, karty do telefonów komórkowych, karty sim, karty pamięci,
konsole do gier komputerowych, laptopy, ładowarki, nawigacja samochodowa, obudowy telefonów komórkowych, przewody, słuchawki telefoniczne, smartfony, telefony komórkowe, uchwyty
i programy komputerowe, pokrowce do telefonów komórkowych,
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, tablety, urządzenia
do przetwarzania informacji współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia elektroniczne
do lokalizacji osób i przedmiotów, urządzenia do konfiguracji bezprzewodowych sieci komputerowych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji sygnału internetowego, zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, 37 instalowanie i obsługa urządzeń
do bezprzewodowej transmisji Internetu, instalowanie i obsługa
bezprzewodowych sieci komputerowych, 38 łączność za pośrednictwem telefonii komórkowej: łączność poprzez terminale komputerowe, obsługa telekonferencji, usługi operatorskie w zakresie telefonii
komórkowej, usługi operatora wirtualnej sieci ruchomej MVNO, usługi ogłoszeń elektronicznych, bezprzewodowa transmisja sygnału internetowego .
(111) 300702
(220) 2016 10 17
(210) 462797
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) JUSTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żyrardów, PL.
(540) JUSTMAR TRUCK PARTS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki hydrauliczne, tłoki do amortyzatorów [części
maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia
[części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], tłoki cylindrów, cylindry do maszyn, cylindry do silników, dźwigi samochodowe, filtry
[części maszyn lub silników], filtry powietrza chłodnic silników, gaźniki, głowice cylindrów do silników, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki hamulcowa inne niż do pojazdów, membrany do pomp, hydrauliczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], koła
maszyn, maszynowe koła zamachowe, koła zębate [zespoły] maszynowe, kopaczki [maszyny], koparki [czerparki], koparki do rowów,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów lub silników, miechy [części maszyn], korby [części maszyn],
maszyny rolnicze, kosiarki ogrodowe [maszyny], kosze samowyładowcze mechaniczne, rury do kotłów’ [części maszyn], lemiesze pługów, linki sterownicze do maszyn lub silników, silniki dla lotnictwo,
łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe, pokrywy [części maszyn],
maszynowe koła zamachowe, maszyny do budowy dróg, rozdrabniarki [maszyny], rozruszniki nożne do motocykli, pasy napędowe
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do podnośników, podnośniki [urządzenia], maszyny do nadmuchu,
narzędzia [części maszyn], obudowy maszyn, ciągniki ogrodowe jednoosiowa, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, maszyny do robót
ziemnych, pierścienie smarowe [części maszyn], pierścienie tłokowe,
pługi, pompy [części maszyn lub silników], pługi śnieżne, podajniki
[części maszyn], podnośniki, łańcuchy do podnośników [części maszyn], tłumiki wydechu do silników, turbosprężarki, ubijaki [maszyny], samonastawne pompy paliwowe, rozdzielające urządzenia elektryczne, sprzęgła stałe wały [maszyny], wały korbowe, świece żarowe
do silników diesla, tłoki [części maszyn lub silników], świece zapłonowe do silników spalinowych, pierścienie smarowe [części maszyn],
generatory prądu, szczotki do prądnicy prądu stałego, pasy do prądnic, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, pompy próżniowe [maszyny], łożyska przeciwcierne do maszyn, tłumiki do silników,
panewki przeciwcierne do maszyn, przekładnie do maszyn, przenośniki (maszyny], reduktory ciśnienia [części maszyn], tłoki silników,
regulatory prędkości [obrotów] de maszyn i silników, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, maszyny do przeróbki rudy,
rozpylacze [maszyny], silniki samolotowe, żniwiarki, żurawie [urządzenia do podnoszeniu i wyciągania], maszyny do ubijania, uchwyty
[części maszyn], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], walce
drogowe, smarownice [części maszyn], maszyny do sortowania dla
przemysłu, sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn], mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, mechanizmy
sortownicze do maszyn i silników, wentylatory do silników, wibratory
[maszyny] do celów przemysłowych, złącza [części silników], błotniki,
koła zębate [zespoły] maszynowe, zgrabiarki, zgrzeblarki, osprzęt
do zgrzeblarki, bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów [typu traktorowego],
wtryskiwacze do silników, urządzenia do wulkanizacji, wyciągi [dźwigi], wydechowe rury rozgałęźne do silników, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia zapłonu do silników spalinowych, zawory [części maszyn lub silników], 12 bosaki, haki do łodzi,
budki do wózków dziecięcych, pojazdy chłodnie, ciągniki, ciężarki
do wyważania kół pojazdów, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń
ciężarówki, ciężarówki [lory], czopy do osi pojazdów, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętki, zestawy narzędzi do reperacji
dętki, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, autokary, autoalarmy, autobusy, bagażniki do pojazdów, barki [lodzie],
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgonetki, furgony
[pojazdy], hamulce do pojazdów, wózki bagażowe [pojazdy], balony-sterowce, balony na gorące powietrze, okładziny hamulcowe do pojazdów, hamulcowe szczęki do pojazdów, betoniarki [samochody],
bagażniki na narty do samochodów, siatki bagażowe do pojazdów,
fartuchy błotników, błotniki do rowerów, kesony [pojazdy], kierownice pojazdów, pokrowce na kierownice samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów, ogumienie do kół pojazdów,
piasty kół pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, korki do zbiorników paliwa [gazu]
w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych,
lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łoża silnika do pojazdów lądowych, łatki
przylepne z kauczuku do naprawy dętek, instalacje hydrauliczne
do pojazdów, karoserie samochodowe, resory zawieszenia do pojazdów, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, motocykle, motorowery, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, siedzenia do pojazdów, omnibusy,
obręcze kół pojazdów, obudowy do elementów pojazdów lądowych
innych niż silniki, okładziny hamulcowe do samochodów, szprychy
kół pojazdów, kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych inne niż
części silników, opony do pojazdów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, osie pojazdów, czopy
do osi pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, maski do pojazdów, obręcze do piast kół, szyby do pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych],
podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], pokrowce na siedzenia
pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki, alarmy antywłama-
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niowe do pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, hamulce do pojazdów, kuszetki w pojazdach, wojskowe pojazdy transportowe, podwozia pojazdów, zderzaki do pojazdów, progi do pojazdów, złącza
do przyczep do pojazdów, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, nadwozia samochodów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, amortyzatory do samochodów, łańcuchy do samochodów, polewaczki [pojazdy], zaczepy haki
do przyczep do pojazdów, przyczepy kempingowe [pojazdy], przy
czepy motocyklowe boczne, pojazdy elektryczne, korbowody do pojazdów lądowych inne niż części silników, przenośniki naziemne
[transportery], pojazdy silnikowe, pojazdy trzy lub czterokołowe,
urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciw
oślepieniowe do pojazdów, przetworniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, napinacze
szprych do kół, skutery, wycieraczki przednich świateł, zagłówki
do siedzeń samochodowych, spojlery do pojazdów, przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkalne, resory,
sprężymy amortyzujące samochodowe, resory, sprężymy zawieszenia do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki napędowa do pojazdów lądowych,
silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, pokrycia do siodełka rowerów lub motocykli, siodełka rowerowe lub motocyklowe, zapalniczki
samochodowe, amortyzatory zawieszenie w pojazdach, skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowa wywrotkowe
do ciężarówek, wózki używane do sprzątania, wózki widłowe, wózki
wywrotki, wycieraczki do szyb pojazdów, tapicerka samochodowa,
traktory, wózki trójkołowe, wały napędowe do pojazdów lądowych,
samochody kempingowe, samochody osobowe, wywrotki, ślizgacze, 39 usługi w zakresie transportu samochodowego, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi w zakresie pośrednictwa
w transporcie, usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi w zakresie spedycji, usługi w zakresie przewozu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów.

(111) 300703
(220) 2016 10 17
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) KAWA KATARZYNA CALAVERA, Kraków, PL.
(540) CALAVERA MEXICAN GRILL
(540)

(210) 462801

(210) 463089

(531) 26.04.09, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
45 usługi prawne.
(111) 300706
(220) 2016 10 26
(210) 463194
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT.
(540) SUPERBET
(510), (511) 41 zakłady, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy,
usługi hazardowe on-line, usługi organizowania zakładów, usługi
w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie zakładów
piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi
konne], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, usługi kasyn
online, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn,
organizacja imprez sportowych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(111) 300707
(220) 2016 10 27
(210) 463231
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) GB AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GB Automotive Poland Wizja to Myśl jej Obraz to Dar
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, fioletowy, zielony, różowy, brązowy,
niebieski
(531) 02.09.23, 04.05.21, 24.03.12, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracji typu Fast-food i Food-truck, restauracje.
(111) 300704
(220) 2016 10 19
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WĄTOREK ADAM F.H., Bydgoszcz, PL.
(540) Kurkuma
(540)

(111) 300705
(220) 2016 10 24
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) INSTYTUT METROPOLITALNY, Gdańsk, PL.
(540) INSTYTUT METROPOLITALNY
(540)
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(210) 462872

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem
barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania i zaopatrzenia
w żywność na zamówienie, catering.

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 01.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy lądowe silnikowe,
podzespoły pojazdów samochodowych, zespoły pojazdów samochodowych, mechanizmy napędowe do pojazdów samochodowych,
części samochodowe, pojedyncze elementy,osprzęt i akcesoria do wymienionych towarów, 35 zarządzanie sprawami przedsiębiorstwa
transportowego i spedycyjnego, zarządzenie przesyłkami, zarządzanie w zakresie planowania organizacji, obsługi przewozu, dostarczania, magazynowania przesyłek, ładunków, towarów, reklama związana
z transportem i spedycją, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie transportu i spedycji, przetwarzanie dokumentacji dotyczące importu i eksportu, organizowanie i zawieranie transakcji handlowych,
dostarczanie informacji handlowych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wymienionych usług, 36 pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane z transportem, ubezpieczenia przewozowe, reprezentowanie osób trzecich
w urzędzie celnym, w tym w zakresie odpraw celnych, usługi finanso-
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we, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wymienionych usług, 39 usługi transportowe, spedycja, transport drogą lądową i powietrzną przesyłek, ładunków, towarów, pojazdów i ich części,
przewożenie i dostarczanie towarów, odprawy celne w związku
z transportem i spedycją, planowanie, organizacja i obsługa przewożenia i dostarczania przesyłek, towarów, ładunków, w tym drogą lądową
i powietrzną, pakowanie, składowanie, magazynowanie przesyłek, ładunków, towarów, usługi frachtowe, pośrednictwo w zakresie frachtu,
logistyka transportu, usługi pośrednictwa transportowego, dostarczanie i udzielenie informacji dotyczących transportu spedycji, logistyki,
doradztwo w zakresie transportu lotniczego i lądowego, usługi międzynarodowego transportu lotniczego przesyłek, ładunków, towarów,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, spedycją,
logistyką, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu, planowanie i rezerwowanie transportu i dostarczania
przesyłek, ładunków, towarów za pomocą środków elektronicznych,
usługi w zakresie udostępniania informacji o wymienionych usługach,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wymienionych usług.

(111) 300708
(220) 2016 10 27
(210) 463235
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) IGNATOWICZ KRZYSZTOF KURDI, Warszawa, PL.
(540) PATRIOTA ENERGY DRINK NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.01.15, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 32 napoje energetyczne, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych.
(111) 300709
(220) 2016 10 28
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MARGARYNA MARYSIA
(510), (511) 29 margaryna.

(210) 463291

(111) 300710
(220) 2016 10 28
(210) 463293
(151) 2017 07 12
(441) 2017 02 20
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) KRAFTER
(510), (511) 32 brzeczka piwna, piwo imbirowe, napoje bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe.
(111) 300711
(220) 2016 10 31
(210) 463349
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JORAPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Płońsk, PL.
(540) JORAPOL
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.18

Nr 1/2018

(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych.

(111) 300712
(220) 2016 10 31
(210) 463358
(151) 2017 07 11
(441) 2017 02 20
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SKL@P
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary, biały, czerwony
(531) 26.03.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców węglowych, paliwa
zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw
węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w celach reklamowych i handlowych, 39 usługi hurtowni/placu opałowego w zakresie
oferowania i prezentowania takich towarów jak węgiel i produkty węglopochodne, pakowanie paliwa węglowego w worki do transportu,
przechowywanie węgla i produktów węglopochodnych luzem, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja, dostawy, transport i magazynowanie węgla i produktów węglopochodnych, dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich w tym geologiczne,
badania i analizy techniczne, poszukiwania i badania geologiczne,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych inwestycji na środowisko.
(111) 300713
(220) 2016 10 31
(210) 463370
(151) 2017 07 12
(441) 2017 02 20
(732) MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD, TRECZYŃSKA ANNA
AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) AGRO-LAND
(510), (511) 31 nasiona roślin.
(111) 300714
(220) 2016 11 02
(210) 463415
(151) 2017 06 27
(441) 2017 02 20
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) NOVALGIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty weterynaryjne, leki dla ludzi, leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki do celów weterynaryjnych, 35 reklama, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów).
(111) 300715
(220) 2016 11 03
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) SAVOIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 463467

Nr 1/2018
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(540) Savoir Potrzeby zmieniamy w korzyści
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi outsourcingu-polegające na wydzielaniu
ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania
innym podmiotom, usługi merchandisingu polegające na oddziaływaniu na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, profesjonalne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
organizowania wystaw i pokazów w celach reklamowych i promocyjnych, reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badania
rynku, usługi marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 300716
(220) 2016 11 03
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) TUSZKO DANIEL, Kaputy, PL.
(540) Pierwiastek życia JODAVIT
(540)

(210) 463486

Kolor znaku: szary, czarny, ciemnopomarańczowy, ciemnożółty,
żółty, biały
(531) 02.07.12, 01.15.15, 27.01.01, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty farmaceutyczne zawierające jod, naturalne preparaty i lekarstwa na bazie jodu,
preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające jod, minerały,
kwasy tłuszczowe i witaminy, suplementy diety, suplementy żywności,
w tym zawierające jod, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z jodem, zdrowa żywność, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, środki zmniejszające apetyt oraz
regulujące przemianę materii i gospodarkę tłuszczową organizmu
ludzkiego, herbaty lecznicze, odchudzające i ziołowe, zioła i napary lecznicze, nalewki, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki
odżywcze, dodatki spożywcze, dietetyczne i proteinowe, preparaty
parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, jod i preparaty jodowe, 32 wody mineralne,
źródlane i gazowane, w tym wzbogacone jodem oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez
Internet towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające jod, naturalne preparaty i lekarstwa na bazie jodu, preparaty
parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, jod, preparaty jodowe, preparaty odżywcze
i uzupełniające, w tym zawierające jod, minerały, kwasy tłuszczowe
i witaminy, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające jod, dodatki odżywcze, spożywcze, dietetyczne i proteinowe,
w tym zawierające jod. zdrowa żywność, dietetyczne substancje, napoje, żywność i artykuły spożywcze, w tym wzbogacone dodatkami,
zawierające składniki nowej żywności, artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków
śladowych, preparatów jodowych albo oddzielnie albo w kombinacji, produkty i przetwory dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków, preparaty i substancje
odżywcze, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami
i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi,
pierwiastkami śladowymi, preparatami jodowymi, produkty i przetwory mięsne, ryby, ekstrakty mięsne, galaretki, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, mąka
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i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, syropy z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, przyprawy, wody mineralne, źródlane i gazowane, w tym
wzbogacone jodem, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, dystrybutory i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki
i zbiorniki na wodę, dodatki do wody, usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw
w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
Internetu, usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna
i radiowa, reklama poprzez sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), promocja wyrobów.

(111) 300717
(220) 2016 11 04
(210) 463545
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX
SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk, PL.
(540) PLAST BOX
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 niemetalowe części maszyn i urządzeń, części maszyn
i urządzeń z tworzyw sztucznych, 8 zastawa stołowa jednorazowego
użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 9 koła ratunkowe
do łodzi, bojki ratunkowe, boje sygnalizacyjne, 10 butelki dla niemowląt ze szkła lub tworzyw sztucznych, meble specjalne do celów medycznych, w tym szafki, regały, półki, uchwyty, blaty, meble szpitalne,
przyrządy i wyroby medyczne z tworzyw sztucznych, strzykawki, cewniki, aplikatory, 12 niemetalowe części i elementy pojazdów i urządzeń
służących do poruszania się na lądzie, w wodzie lub powietrzu, części
i elementy pojazdów i urządzeń służących do poruszania się na lądzie,
w wodzie lub powietrzu wykonane z tworzyw sztucznych: niemetalowe akcesoria do pojazdów, podłokietniki, chłapacze, ozdobne osłony
kół, części i elementy jednostek pływających wykonane z tworzyw
sztucznych, wiosła, pagaje z tworzyw sztucznych, 16 papier, tektura,
wyroby z tych materiałów, takie jak: karton, wyroby z kartonu takie
jak opakowania do butelek z kartonu, tektury lub papieru, pudełka
z kartonu, papieru lub tektury, nalepki, etykiety, formularze, podkładki
kartonowe, podpórki kartonowe, podstawki kartonowe, tablice z papieru lub kartonu, zakładki do książek, artykuły biurowe z tworzyw
sztucznych, opakowania kartonowe do artykułów spożywczych lub
przemysłowych, opakowania z tworzyw sztucznych, etykiety z tworzy w sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie do pakowania
żywności do użytku w gospodarstwie domowym, folie do opakowań
miękkich, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie na woreczki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, torby
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych
do celów domowych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, worki i woreczki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki i torby z tworzyw
sztucznych na śmieci, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych,
17 materiały izolacyjne, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych,
materiały filtracyjne, uszczelnienia i materiały wypełniające z tworzyw
sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folie
z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, arkusze
z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, materiały do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych,
tworzywa sztuczne do stosowania w produkcji, 19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
elementy niekonstrukcyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
płytki i panele z tworzyw sztucznych, niemetalowe bariery, balustrady, bariery, poręcze, osłony, konstrukcje, słupy, słupki, pachołki,
separatory, ograniczniki skrajne drogi, znaki i tablice drogowe, reklamowe, informacyjne, ramy niemetalowe, znaki drogowe niemetalowe, tablice, oznaczenia drogowe niemetalowe, w tym podświetlane,
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fluorescencyjne, odblaskowe, fotoluminescencyjne, rury niemetalowe, ogrodzenia, bramy, bramki niemetalowe, 20 wyroby z tworzyw
sztucznych takie jak opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa
sztuczne do pakowania, skrzynki i skrzynie z tworzyw sztucznych,
w tym skrzynki do pakowania i magazynowania z tworzyw sztucznych, rączki z tworzyw sztucznych, zamknięcia z tworzyw sztucznych
do pojemników, kosze z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, kosze z tworzyw sztucznych inne niż kosze na śmieci, opakowania niemetalowe, twarde i miękkie, pojemniki niemetalowe, pudełka
i pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, miski z tworzyw
sztucznych, pokrywy i pokrywki z tworzyw sztucznych, zaciski, kołki,
nity, łączniki, zaciski, haczyki, nakrętki, uchwyty, gałki, pokrętła, rączki,
śrubki, szufle, łopatki, pierścienie i podkładki z tworzyw sztucznych,
złącza z tworzyw sztucznych do przewodów nieelektrycznych, stojaki
i wieszaki z tworzyw sztucznych, pudła z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych, elementy z tworzyw sztucznych do pojemników
do pakowania, pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży
agrochemicznej, meble, meble z tworzyw sztucznych, w tym meble
ogrodowe i łazienkowe z tworzyw sztucznych, uchwyty z tworzyw
sztucznych do mebli, elementy wykończeniowe, elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, klamki wykonane z tworzyw sztucznych, płytki
z tworzyw sztucznych, zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych,
zbiorniki z tworzyw sztucznych do magazynowania przewożonych towarów, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych,
przemysłowych i rolniczych, zbiorniki z tworzyw sztucznych na paliwo, ozdoby i dekoracje wykonane z tworzyw sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, dekory z tworzyw sztucznych, puste tubki
do wyciskania z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych do lekarstw, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowania
żywności, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, wiadra
z tworzyw sztucznych, kosze z tworzyw sztucznych dla gospodarstw
domowych, kosze na śmieci, butelki, donice, kubki, talerze, podstawki
z tworzyw sztucznych, butelki i buteleczki, butelki na płyny z tworzyw
sztucznych, butelki i buteleczki do chemii gospodarstwa domowego,
butelki i buteleczki na lekarstwa, pojemniki z tworzyw sztucznych
do użytku domowego, skrzynki, pojemniki na artykuły spożywcze, miski z tworzyw sztucznych, przybory toaletowe, mydelniczki, pojemniki
na kleje i farby, 22 plandeki z tworzyw sztucznych, siatki z tworzyw
sztucznych do pakowania towarów, torby i worki z tworzyw sztucznych do transportowania materiałów w dużych ilościach, 24 obrusy
z tworzyw sztucznych, zasłony z tworzyw sztucznych, zasłony prysznicowe z tworzyw sztucznych, maty stołowe z tworzyw sztucznych,
28 wiaderka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym za pośrednictwem sieci elektronicznych, 42 prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw
sztucznych, usługi doradztwa technicznego i projektowania technicznego w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych i obróbki tworzyw
sztucznych.

(111) 300718
(220) 2016 11 04
(210) 463560
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) AEON KABUSHIKI KAISHA (nazwa międzynarodowa AEON
Co. Ltd.), Chiba-city, JP.
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU Organic
(540)
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(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 fasola, 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 warzyw, 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, pszenica, 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 przeznaczone 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 doniczkowe, wieńce z kwiatów naturalnych, białko do pasz dla zwierząt.

(111) 300719
(220) 2016 11 04
(210) 463565
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice, PL.
(540) K Wódka SENATOR KOMOROWSKI
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
(111) 300720
(220) 2016 11 07
(210) 463571
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) MASTER PHARM
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 02.01.02, 02.01.08, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 probiotyki, 43 kontraktowe usługi w zakresie żywności.
(111) 300721
(220) 2016 11 07
(210) 463593
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) KONTRAKT-OSH J. GUT, W. HAMAN, R. ZYCH SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Decision Making For Leaders by KONTRAKT-OSH
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia marketingowe, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie
prowadzenia zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.

(531) 05.03.11, 05.03.15, 25.01.15, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01

(111) 300722
(151) 2017 07 03

(220) 2016 11 07
(441) 2017 03 13

(210) 463627
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(732) KORPIEK-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) KORPIEK Produkty dla piekarzy i cukierników
(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 02.01.11, 26.01.21, 08.01.16, 08.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zagęszczone sosy pomidorowe,
sosy (dipy), 30 sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 300723
(220) 2016 11 08
(151) 2017 06 29
(441) 2017 02 06
(732) GÜLER ILHAN EGO MAN, Rzgów, PL.
(540) EGO Man
(540)

(210) 463663

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
bielizna osobista, podkoszulki, koszulki polo, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, dżinsy, spodnie sztruksowe,
garnitury damskie, garnitury męskie, smokingi, kamizelki, koszule,
krawaty, kurtki, kombinezony, kostiumy, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, płaszcze i kurtki futrzane, pulowery, paski, rękawiczki, pończochy, rajstopy, szale, szaliki, skarpetki, spodnie
wierzchnie, sukienki, spódnice, swetry, szlafroki, tuniki, ubrania codzienne, nakrycia głowy.
(111) 300724
(220) 2016 11 09
(210) 463728
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUBRIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzepiennik
Strzyżewski, PL.
(540) SALUBRIS
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, opieka pielęgniarska, medyczna.
(111) 300725
(220) 2016 11 10
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GŁUCH MICHAŁ ITALIANKA, Worpławki, PL.
(540) ITALIANKA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(210) 463767

(111) 300726
(220) 2016 11 10
(210) 463794
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) ORLEN Najbliżej

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.07.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych,
papierniczych, w sklepach z wydawnictwami, w barze, snack-barze,
restauracji, kawiarni, kafeterii, stołówce z posiłkami i napojami lub
artykułami alkoholowymi, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych i ich produktów pochodnych, sprzedaż asfaltów, smoły,
płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic
samochodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych,
odmrażaczy do szyb i zamków samochodowych sprzedaż wyrobów
chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin prowadzenie
na terenie stacji paliw sklepów z artykułami pierwszej potrzeby,
w zakresie towarów artykułów spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów
powszechnego użytku, usługi w zakresie organizacji zarządzania
programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, usługi dotyczące prowadzenia ksiąg
rachunkowych i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych
przez stacje benzynowe, usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, konkursów i loterii
oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej lub hurtowej, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rachunkowość, przygotowywanie list płac, sprzedaż energii elektrycznej, 41 edukacja, informacja o edukacji, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej
i kulturalnej, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe, kultura fizyczna, organizowanie i obsługa
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, szkoleń zawodowych i zjazdów, organizowanie konkursów, impresariat przy organizowaniu spektakli, rozrywka,
poradnictwo zawodowe, 42 usługi w zakresie badań naukowych
i przemysłowych, prace badawczo-rozwojowe i projektowe, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne,
projekty budowli, doradztwo budowlane, 43 usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie prowadzenia restauracji i hoteli, usługi w zakresie spraw socjalnobytowych i czynności
związane z czasowym zakwaterowaniem, przygotowywanie dań
spożywczych (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa
(katering), usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snackbary], kawiarnie, kafeterie, posiłki w restauracjach, kafeteriach i stołówkach.
(111) 300727
(220) 2016 11 17
(210) 463990
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) AIP INTERNATIONAL LTD., Road Town, VG.
(540) AVAKIAN
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy do mierzenia czasu
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i przyrządy chronometryczne, przedmioty z metali szlachetnych lub
z ich domieszką lub wykonane z kamieni szlachetnych lub z ich domieszką, mianowicie dzieła sztuki, posągi, posążki, przedmioty kultu
religijnego, ozdoby do odzieży z metali szlachetnych lub z ich stopów,
lub z metali półszlachetnych lub w połączeniu z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, spinki do mankietów, wisiorki, 35 reklama,
informacja biznesowa, pomoc w zarządzaniu w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania w działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów jubilerskich, mechanizmów zegarowych, instrumentów chronometrycznych oraz zegarków,
zarządzanie w działalności gospodarczej, informacja, doradztwo i konsultacje odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych usług zawartych w kl. 35, usługi sprzedaży świadczone przez butiki jubilerskie,
usługi biurowe, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.

(111) 300728
(220) 2016 11 18
(210) 464089
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków, PL.
(540) Unique Recipe GULASZ ANGIELSKI Oryginalna Receptura
wyborny smak
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, granatowy, czarny
(531) 07.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gulasz angielski.
(111) 300729
(220) 2016 11 18
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków, PL.
(540) PARÓWKA NA RAZ
(540)

(210) 464090

Kolor znaku: beżowy, niebieski, czerwony, zielony, biały, żółty
(531) 08.05.03, 05.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 parówki.
(111) 300730
(220) 2016 11 21
(210) 464116
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) TRANSITION TECHNOLOGIES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, oprogramowanie
w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące,
światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji
i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje
multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym,
aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające
na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji
wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych,
programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software,
hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe
w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków
oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc
techniczna w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci,
projektowanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
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komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 300731
(220) 2009 06 18
(151) 2017 01 09
(441) 2009 09 28
(732) EC1 Fundacja Łódzka, Łódź, PL.
(540) EC 1
(540)

(210) 357212

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 dyskietki, karty magnetyczne, kasety video, płyty CD-ROM, płyty DVD i nienagrane nośniki elektroniczne oraz nośniki,
elektroniczne z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami,
16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, książki,
dzienniki, czasopisma, periodyki, inne wydawnictwa, prasowe i reklamowe, w tym druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, broszury,
naklejki i nalepki, kalendarze, papeteria, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 ubrania, buty i nakrycia głowy, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepie wielobranżowym i/lub w hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet dalej wymienionych towarów: produkty
chemiczne dla przemysłu, budownictwa, fotografików, ogrodnictwa
i leśnictwa, farby, lakiery, pokosty, pigmenty, zaprawy farbiarskich,
oleje przemysłowe, tłuszcze przemysłowe i smary, sorbenty substancje pochłaniające, świec, knotów do oświetlenia, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachet¬nych, rudy
kruszce, maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych, mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy ręczne sterowane, wyroby nożownicze, bron ręczna, ostrza maszynki do golenia, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja
i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
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i chronometryczne, instrumenty muzyczne, Papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole duże i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki
obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane nimi, grzebienie i gąbki, pędzle
z wyjątkiem pędzli malarskich, materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna wata stalowa, nie przerobione lub pół
przetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne stanowiące dekorację lub wyposażenie wnętrz, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach, materiały
na obicia i do wypełniania z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych,
nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka
i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki
i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany,
chodniki kilimy, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie nie tekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
syropy, drożdże, proszek do pieczenia, soi, musztarda, ocet, sosy
przyprawy, przyprawy, lody, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, tytoń, przybory
dla palaczy, zapałki, usługi administrowania i zarządzania centrami
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi tworzenia
sieci handlowych i gastronomicznych, usługi reprezentowania interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi organizowania targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na ogłoszenia lub
reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie agencji importowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem 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, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków
elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, usługi organizowania wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, 36 Usługi wydzierżawiania i wynajmowania centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych,
biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrum handlowo-rozrywkowym, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, usługi dzierżawy, zarządzania i administrowania
nieruchomościami, usługi obrotu nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowa-
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niem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, usługi
administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych sal gimnastycznych, klubów
fitness, basenów, boisk, kortów, stadionów, torów do rywalizacji
sportowej, 41 usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, usługi organizowania konkursów,
gier losowych i loterii, usługi organizowania wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, usługi organizowania pokazów mody,
usługi organizowania przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, scen teatralnych i pantomimicznych, usługi produkcji i reprodukcji filmów
i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi
wykonywania reportażu fotograficznego i robienia zdjęć, usługi
montażu programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, usługi świadczone przez artystów teatralnych, cyrkowych,
wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, usługi organizowania dyskotek, produkcja filmów, usługi wypożyczania filmów, nagrań
audio i książek, usługi wypożyczania filmów dla kin, usługi instruktorów kultury fizycznej, wypożyczanie sprzętu kinematograficznego,
usługi organizowania konferencji,sympozjów i zjazdów, usługi organizowania loterii, prowadzenie lunaparków, montaż programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie nocnych klubów, obsługa pól
golfowych, usługi organizowania bali, usługi orkiestry, usługi prowadzenia sal koncertowych, udostępnianie sprzętu karaoke, 43 Usługi
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie
sal na posiedzenia.

(111) 300732
(220) 2014 02 25
(210) 425289
(151) 2016 11 29
(441) 2014 06 09
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SŁOWIANKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, zupy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 300733
(220) 2016 04 01
(210) 454401
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) TOMASZEWSKI MACIEJ, ELIASZUK AGNIESZKA MAK GASTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) SZTUKA MIĘSA RZEŹNIK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy
(531) 11.01.01, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 14.07.18
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, patelnie, patelnie do smażenia, przybory kuchenne, garnki, pokrywki do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne garnki kuchenne, garnki
utrzymujące ciepło nieelektryczne, grille [kuchenne], koziołki pod
noże na stół, deski do krojenia, koziołki pod noże na stół, szpikulce
kuchenne metalowe, naczynia, rękawice kuchenne, przybory kuchenne, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania
pieczeni [utensylia kuchenne], 25 odzież, odzież gotowa, fartuchy,
spodnie, koszule, kombinezony, bluzy, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, szynka, wątroba,
pasztet z wątróbką, wędliny, wieprzowina, kaszanka, kiełbasy, kiełbaski w cieście, flaki, smalec, bulion, koncentraty na buliony, preparaty do produkcji bulionów, szpik kostny zwierzęcy jadalny, dziczyzna
nieżywa, galarety mięsne, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
rosół, koncentraty na rosół, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, su-
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rowce do produkcji tłuszczu jadalnego, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność przygotowywana z ryb, 43 restauracje, restauracje
samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 300734
(220) 2015 08 20
(210) 446125
(151) 2016 12 19
(441) 2015 11 23
(732) FURTAK-POBROTYN JOANNA, Wrocław, PL.
(540) Wojewódzka Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.03.06, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie interny, pediatrii,
pulmonologii.
(111) 300735
(220) 2015 09 25
(210) 447387
(151) 2016 11 22
(441) 2016 01 04
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) medicitum
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę,
żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/lub minerały,
substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów zawartych
w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub
leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 300736
(220) 2016 01 13
(210) 451264
(151) 2017 02 07
(441) 2016 04 25
(732) WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce, PL.
(540) Japko CYDR Z DOLINY BARYCZY 100% Naturalny Nasz
cydr powstaje podczas fermentacji świeżo tłoczonego soku
z jabłek. Sady Dominik Pochodyła. Brak barwników i środków
aromatycznych. Niefiltrowany z naturalnym osadem. Zawiera
siarczyny. Pochodyła Tłocznia Producent: Winnica De Sas www.
winnicadesas.pl
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.20
(510), (511) 33 napój alkoholowy cydr.
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(111) 300737
(220) 2016 01 15
(151) 2016 12 28
(441) 2016 04 25
(732) CHODAK ERNEST TEX-PRO, Warszawa, PL.
(540) LEGALNIE
(540)
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(210) 451321

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.14, 02.09.07, 02.09.08
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 300738
(220) 2016 02 22
(151) 2016 12 08
(441) 2016 05 23
(732) BOEHNHARDT KATJA, Augsburg, DE.
(540) nauca.pl profesjonalne korepetycje
(540)

(210) 452602

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych jak encyklopedie,
leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, publikacje i materiały utrwalone
na nośnikach elektronicznych, 16 publikacje edukacyjne, publikacje
elektroniczne, materiały papiernicze, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, wydawnictwa, gazety, czasopisma,
książki, skrypty, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, informatory o kursach, śpiewniki, przewodniki turystyczne, czasopisma, atlasy, mapy, encyklopedie, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, organizacja kursów, organizacja warsztatów, nauczanie, kształcenie praktyczne, organizacja szkoleń, nauczanie korespondencyjne, korepetycje, dokształcanie, tłumaczenia, konkursy
edukacyjne, informacje o edukacji, prowadzenie imprez edukacyjnych, obozy językowe, kursy edukacyjne i szkoleniowe, lekcje pokazowe, multimedialne prezentacje edukacyjne, organizacja konferencji, seminariów, publikowanie i edycja książek i tekstów, produkcja
materiałów kursowych.
(111) 300739
(220) 2016 02 22
(151) 2016 11 15
(441) 2016 05 23
(732) ZIĘBA ANNA, Iwonicz, PL.
(540) TRAVEL-LINE
(540)

(210) 452621

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 03.07.01, 03.07.06, 03.07.07, 03.07.21, 26.01.01, 26.01.13,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 przewóz osób, wynajem autokarów i busów, usługi
turystyczne, organizowanie imprez turystycznych krajowych i zagranicznych (wycieczek, wczasów, obozów, kolonii, wyjazdów biznesowych) z kompleksowym programem, uwzględniającym transport,
pilotaż, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie, pośredniczenie
w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
(111) 300740
(220) 2016 03 03
(210) 453099
(151) 2016 12 08
(441) 2016 06 06
(732) JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, Mierzyn, PL.
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(540) JMCadventure
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 03.09.01, 03.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 noże wędkarskie, obcinacze do żyłki wędkarskiej,
scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, 11 kuchenki
turystyczne, lodówki turystyczne (elektryczne), latarki, 18 plecaki,
plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki sportowe, plecaki
dla wędrowników, plecaki dla alpinistów, plecaki na kółkach, plecaki
do noszenia niemowląt, torby, torby plażowe, torby sportowe, torby
turystyczne, torby podróżne, torby wodoodporne, torby biwakowe,
torby na kółkach, torby podręczne do samolotu, artykuły podróżne
[walizki, torby], 20 taborety wędkarskie, krzesła dla wędkarzy, materace dmuchane kempingowe, materace dmuchane, maty kempingowe do spania [materace], piankowe materace kempingowe, karimaty,
śpiwory, leżaki, łóżka plażowe, łóżka polowe, meble kempingowe,
21 butelki izolowane, termosy, lodówki turystyczne nieelektryczne,
grille kempingowe, garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, menażki, 22 namioty, namioty kempingowe, namioty doczepiane do pojazdów, namioty do wspinaczki górskiej, namioty [daszki]
do przyczep kempingowych, torby tekstylne do przechowywania
namiotów, namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych,
parawany [osłony przed wiatrem], 25 kurtki wędkarskie, buty wędkarskie, koszule wędkarskie, gumowe buty wędkarskie, artykuły
odzieżowe dla wędkarzy, kapelusze wędkarskie typu bucket hat,
bielizna termoaktywna, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], chusty plażowe, chusty, szale na głowę, termoaktywne nakrycia głowy, okrycia głowy z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe,
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], dresy ortalionowe, dresy
wiatroszczelne, kamizelki, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kąpielowe
kostiumy, kąpielówki, stroje plażowe, szorty, kombinezony przeciwdeszczowe, płaszcze przeciwdeszczowe, komplety sportowe, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, kurtki,
kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki
wiatroszczelne, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
obuwie do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie
na plażę, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie
wspinaczkowe, kalosze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież rekreacyjna, odzież treningowa, odzież wiatroszczelna, rękawiczki, 28 sprzęt wędkarski, przybory wędkarskie, wędki, futerały
na wędki, podpórki na wędki, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, koszyki wędkarskie
[pułapki], sztuczne przynęty wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski,
skrzynki na przybory wędkarskie, artykuły myśliwskie i wędkarskie,
elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, przynęty
wędkarskie, haczyki wędkarskie, zanęty wędkarskie, materace nadmuchiwane do użytku rekreacyjnego, 31 przynęty dla wędkarstwa
[żywe lub naturalne].
(111) 300741
(220) 2017 01 23
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 03
(732) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce, PL.
(540) FuelCal
(540)

(210) 466510

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki ochrony roślin, środki do regulacji, pobudzania, wspomagania wzrostu roślin, biostymulatory, 4 paliwa
stałe, ciekłe, gazowe, 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny do przetwarzania odpadów, do recyklingu odpadów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna: środków ochrony roślin, biostytmulatorów, materiału
siewnego, 37 budownictwo, budowa i remonty hal, magazynów, pa-
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wilonów, budynków, muld, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, usługi ślusarskie, metaloplastyka, 40 recykling, utylizacja odpadów, obróbka metali, przetwarzanie odpadów, obróbka odpadów,
42 projektowanie urządzeń i linii technologicznych.

(111) 300742
(220) 2017 02 02
(210) 467025
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) DUBINETS DZMITRY LEJDI GRAND-DZMITRY DUBINETS,
Nowy Sącz, PL.
(540) Teyli
(510), (511) 25 majtki, biustonosze, odzież gotowa, slipy, halki, półhalki, piżamy, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, szlafroki, stroje
kąpielowe, dzianina [odzież], T-shirty, sukienki.
(111) 300743
(220) 2017 03 24
(210) 469443
(151) 2017 10 09
(441) 2017 06 19
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) RUMIX PRO SOYA Konopiak Paprykarz warzywny
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony, biały, kremowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 25.07.01
(510), (511) 29 paprykarz warzywny, paprykarz warzywny z dodatkiem nasion konopi (siemienia konopnego), paprykarze warzywne
smakowe, pasta warzywna, pasta warzywna z dodatkiem nasion konopi (siemienia konopnego), pasty warzywne smakowe.
(111) 300744
(220) 2017 05 11
(210) 471511
(151) 2017 10 20
(441) 2017 07 03
(732) HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) SHI HURTOWNIA INSTALACYJNA
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
takich towarów jak: metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury
metalowe, metalowe baseny kąpielowe, kominki metalowe, kable
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, separatory, reduktory i regulatory
ciśnienia, zawory do maszyn, dmuchawy, maszyny do filtrowania,
kompresory, rozdrabniarki odpadów, instalacje odpylające, pompy,
w tym pompy do instalacji grzewczych, metalowe zawory maszynowe do rur, urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne,
kontrolne, sterujące i układy automatyki przemysłowej dla potrzeb
instalacji sanitarnych, mierniki i wskaźniki ciśnieniowe, instrumenty
pomiarowe, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski ochronne, maski ochronne, filtry
do masek, okulary ochronne, armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura do pieców, bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze,
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zasobniki i wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, części
do instalacji sanitarnych, filtry powietrza do klimatyzacji, grzejniki,
elementy grzejne i rury do nich, kanały kominowe z osprzętem, instalacje klimatyzacyjne, kotły grzewcze i rury do kotłów grzewczych,
nawilżacze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania oleju i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazowe, instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, paleniska i ruszty paleniskowe,
kominki domowe, piece, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza,
pompy cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna, nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła, ceramika sanitarna, w tym:
wanny, brodziki, kabiny natryskowe, baterie, zlewozmywaki, syfony,
umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszczania ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze, materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur
niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały
uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki,
osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych,
niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe,
kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe
i wentylacyjne, rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe
przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe,
zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, kraty
kominkowe, zaciski z tworzyw sztucznych do rur i kabli, zawiasy niemetalowe, zawory niemetalowe i zawory wodociągowe z tworzyw
sztucznych, zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(111) 300745
(220) 2016 07 08
(151) 2016 12 21
(441) 2016 08 29
(732) KWIATEK PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) AUTOPasja
(540)

(210) 458862

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzujące
resory, sprężyny do samochodów i pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, autoalarmy, antywłamaniowe alarmy
do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki
do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki
do bieżnikowania opon, ciężarki do wyważania kół pojazdów, błotniki,
zestawy narzędzi do reperacji dętek, dętki do opon pneumatycznych,
drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, fartuchy błotników,
hamulce do pojazdów, hamulcowe klocki, szczęki do pojazdów, hamulcowe okładziny do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierownice pojazdów, pokrowce na kierownice samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów, ogumienie do kół, opony
do pojazdów, piasty kół pojazdów, poduszki powietrzne [urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach], kołpaki, lusterka wsteczne, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, podwozia pojazdów, nadwozia samochodów, progi do pojazdów, przykrywy do pojazdów, maski silnika samochodów, pojazdy, siedzenia do pojazdów, zderzaki
do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, zagłówki do siedzeń
samochodowych, tapicerka samochodowa, silniki do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szyby
do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, zapalniczki samochodowe, autobusy, autokary, ciężarówki
i ciężarówki lory, pojazdy silnikowe, przyczepy do pojazdów, samochody, samochody osobowe, samochody kempingowe, sportowe samochody, furgonetki, furgony jako pojazdy, ciągniki, pojazdy chłodnie,
35 sprzedaż takich produktów jak: amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów i pojazdów, antypoślizgowe urządzenia do opon pojazdów, autoalarmy, antywłamaniowe alarmy do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów,
bagażniki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki do bieżnikowania opon, ciężarki do wyważania kół po-
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jazdów, błotniki, zestawy narzędzi do reperacji dętek, dętki do opon
pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów,
fartuchy błotników, hamulce do pojazdów, hamulcowe klocki, szczęki
do pojazdów, hamulcowe okładziny do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierownice pojazdów,
pokrowce na kierownice samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, kola pojazdów, ogumienie
do kół, opony do pojazdów, piasty kół pojazdów, poduszki powietrzne
jako urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, kołpaki, lusterka
wsteczne, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, podwozia
pojazdów, nadwozia samochodów, progi do pojazdów, przykrywy,
maski silnika samochodów, pojazdy, siedzenia do pojazdów, zderzaki
do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów, zagłówki do siedzeń
samochodowych, tapicerka samochodowa, silniki do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szyby
do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, zapalniczki samochodowe, autobusy, autokary, ciężarówki
i ciężarówki lory, pojazdy silnikowe, przyczepy jako pojazdy, samochody, samochody osobowe, samochody kempingowe, sportowe samochody, furgonetki, furgony jako pojazdy, ciągniki, pojazdy chłodnie,
informacja o działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w działalności gospodarczej i jej prowadzeniu, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, audyt, wyceny handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo handlowe, prognozy ekonomiczne, analiza kosztów, badania
i sondaże, badanie opinii publicznej, badania i analizy rynku, zestawienia statystyczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
sekretarskie, fakturowanie, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, obsługa administracyjna firm na zlecenie, reklama, agencja reklamowa, przegląd prasy, doręczanie gazet osobom trzecim, usługi, edycja i obróbka tekstów
w szczególności tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym ulotek,
prospektów, druków, próbek, materiałów i ogłoszeń reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy billboardowe, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem tablic reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, impresariat
w działalności artystycznej, usługi projektowe w zakresie reklamy, projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, plakatów reklamowych i informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, oznaczeń towarów
i usług, przedmiotów, upominków, opakowań, etykiet, konstrukcji nowych wyrobów, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych,
stoisk przenośnych związanych z promocją, reklamą, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, marketing i badania marketingowe,
budowanie świadomości marki (branding), telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 37 naprawa i konserwacja pojazdów
i samochodów, demontaż, przebudowa i serwisowanie środków transportu, usuwanie rdzy, usługi w zakresie blacharstwa, zabezpieczanie
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pojazdów przed korozją, bieżnikowanie opon, czyszczenie, mycie i polerowanie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja o naprawach, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawy tapicerskie, naprawa pomp,
naprawa zamków, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, obsługa samochodów powypadkowych jako naprawa, piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, szlifowanie,
wulkanizacja opon (naprawy), wyważanie opon, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie instalacji, konserwacji, naprawy i stanu naprawy części i akcesoriów do pojazdów i samochodów, usługi
instalowania i naprawy urządzeń do klimatyzacji, uszlachetnianie i tuningowanie samochodów, diagnostyka samochodowa, pomoc drogowa, holowanie pojazdów, 42 inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie [pomiary], kontrola jakości, testowanie materiałów, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wypożyczanie serwerów [hosting], udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), usługi komputerowe, a mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla
zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich w celu
organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie,
wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych i tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników mianowicie profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących
informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer
takich informacji na wiele stron internetowych, digitalizacja dokumentów.

(111) 300746
(220) 2016 07 11
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zupy z Naszej Kuchni
(540)

(210) 458925

(531) 05.09.06, 05.09.14, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
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[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
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 tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 zupy, składniki do sporządzania
zup, koncentraty zup, mieszanki do zup, przetwory do zup jarzynowych, 30 dodatki smakowe do zup, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z zupami i składnikami do sporządzania zup,
reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
reklamy on-line, telewizyjne, radiowe i banerowe, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów
reklamowych, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi
doradztwa w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 41 usługi organizowania gier i konkursów,.

(111) 300747
(220) 2016 07 21
(210) 459391
(151) 2017 01 12
(441) 2016 09 12
(732) IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IgoriaCard
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 300748
(220) 2016 09 26
(210) 461997
(151) 2017 02 27
(441) 2016 11 07
(732) CZĘSTOCHOWSKA WYTWÓRNIA PUDEŁEK I OPAKOWAŃ
KARTODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) KARTODRUK rok założenia 1989
(540)

(111) 300750
(220) 2016 11 22
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) STRAUSS COFFEE B.V., Amstelveen, NL.
(540) BEANZ
(540)
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(210) 464234

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do ekstrakcji kawy i obrabiarki, silniki, inne
niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia
rolnicze, inne niż te obsługiwane ręcznie, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 11 urządzenia oświetleniowe, do ogrzewania, do wytwarzania pary, do gotowania, chłodnicze, do suszenia, do wentylacji, instalacje do zaopatrywania w wodę, urządzenia sanitarne,
30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, ciasta i słodycze, lody spożywcze, cukier,
miód, syropy i melasa, drożdże w proszku, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi gastronomiczne, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 300751
(220) 2014 12 02
(151) 2016 05 02
(441) 2015 03 16
(732) SURFIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) SURFIN
(540)

(210) 436349

Kolor znaku: biały, zielony, czarny, pomarańczowy, niebieski,
fioletowy
(531) 01.15.01, 26.03.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 2 farby proszkowe, farby dekoracyjne, farby w płynie, lakiery, 37 lakierowanie, malowanie.
(111) 300752
(220) 2015 11 25
(210) 449681
(151) 2016 10 25
(441) 2016 02 29
(732) LUBIENIECKI ROBERT FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA OZONTECH, Kołobrzeg, PL.
(540) sigma TAXI APLIKACJA TAXI
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, szary
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 pudełka kartonowe lub papierowe, 20 pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 42 projektowanie opakowań.
(111) 300749
(220) 2016 11 21
(210) 464122
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) STRAUSS MAREK BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI
I OŚWIETLENIA, Chorzów, PL.
(540) VIPLAST
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, 11 urządzenia do oświetlania, chłodzenia i wentylacji,
40 obróbka metali w produkcji urządzeń do sterowania i regulacji
instalacji elektrycznych.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport.
(111) 300753
(220) 2016 05 30
(210) 457094
(151) 2016 10 19
(441) 2016 07 04
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) GRATINO
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(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, preparaty
lecznicze.

(540)

(111) 300758
(220) 2016 11 22
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 06
(732) SKĄPSKI MARIUSZ, Mroczeń, PL.
(540) Marsyl
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 ser.
(111) 300754
(220) 2016 05 30
(210) 457108
(151) 2016 10 19
(441) 2016 07 04
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) temar
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżowe, napoje
mleczne z przewagą mleka, ser, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych: serów: twardych, pleśniowych, świeżych, twardych, półtwardych, jogurtów, masła, śmietany, bitej śmietany, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, napojów ryżowych,
napojów sojowych.
(111) 300755
(220) 2016 05 31
(210) 457190
(151) 2016 10 24
(441) 2016 07 04
(732) CENTRUM ZDROWIA ARASZKIEWICZ ŁAŹNIA MIEJSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) CENTRUM ZDROWIA „ŁAŹNIA MIEJSKA”
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i pielegnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 300756
(220) 2016 11 22
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 06
(732) PROFARMA UAB, Wilno, LT.
(540) amioil
(540)

(210) 464200

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 wyroby medyczne do celów leczniczych, preparaty
lecznicze.
(111) 300757
(220) 2016 11 22
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 06
(732) PROFARMA UAB, Wilno, LT.
(540) fisionerv
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(210) 464201

(210) 464205

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
(111) 300759
(220) 2016 11 22
(210) 464215
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, PL.
(540) TKALNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 300760
(220) 2016 11 23
(210) 464260
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, PL.
(540) L LAUDA AUDIO
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, brązowy
(531) 01.05.12, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.21, 26.03.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, baterie elektryczne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, głośniki, gniazda,
wtyczki i inne kontakty oraz złącza elektryczne, gramofony, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, megafony, membrany akustyczne,
mikrofony, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji
dźwięków, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
oprogramowania komputerowe nagrane, osobiste urządzenia stereofoniczne, płyty fonograficzne, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przewody akustyczne, przewody elektryczne, pulpity
rozdzielcze, radia, radia samochodowe, rzutniki do slajdów, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, regulatory prędkości do gramofonów, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, szafki na głośniki, tablice ogłoszeń elektroniczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, tuby do głośników, tuby głosowe, urządzenia
do głosowania, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku, sonometry, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia projekcyjne, wzmacniacze, 15 bębny, gitary, harmonie
ręczne, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, klawiatura do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, pianina,
klawisze do pianin, struny do pianin, syntetyzatory, syntetyzatory
muzyczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci
wysyłkowej instrumentów muzycznych, głośników, aparatów do nagrywania, transmisji, wzmacniania i reprodukcji dźwięku oraz innych
akcesoriów muzycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
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(111) 300761
(220) 2016 11 25
(210) 464374
(151) 2017 07 14
(441) 2017 02 13
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges-Paccot, CH.
(540) ROAD PRO
(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienice
do pojazdów gąsienicowych.
(111) 300762
(220) 2016 11 25
(210) 464401
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 06
(732) 4ASD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) e-Instytucja.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, brązowy
(531) 01.07.06, 01.07.12, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 300763
(220) 2016 11 25
(210) 464405
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW Słowianki Parówki z indyka bez dodatku fosforanów
bez glutaminianu sodu bez osłonki 93 % MIĘSA Z INDYKA Najwyższej
jakości mięso oraz kompozycja przypraw znanych i stosowanych
od wielu lat w Polskiej kuchni nadaje niepowtarzalny smak
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, żółty, biały, zielony,
brązowy, srebrny, jasnoróżowy, pomarańczowy, szary, złoty
(531) 03.07.04, 03.07.24, 05.03.13, 05.01.03, 05.01.16, 08.05.03,

Nr 1/2018

11.01.01, 11.01.04, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.16,
26.01.17, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 300764
(220) 2016 11 25
(210) 464417
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) SOFE-GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SOFE-GROUP STORE OUTFITTING FURNITURE ENTERPRICE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria
łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze,
aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, automatyczne instalacje
do transportu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych,
bidety, bojlery gazowe, bojlery inne niż części maszyn, chłodnice
do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki
elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe,
dmuchawy kominowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające],
dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, ekonomizery paliwa, elektryczne ogrzewacze stóp,
elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, frytownice elektryczne, generatory acetylenowe, gofrownice
elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do dojazdów, instalacje
chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje
do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe
do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie
lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych,
klosze do lamp [kominki], klosze do lamp [kominki], koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów
przemysłowych, sprzęt kuchenny elektryczny, kuliste klosze do lamp,
lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne na choinki,
lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów
medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny
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i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe [WC], naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze
do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach,
ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki
benzynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny
do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia],
piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie,
pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze
wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki
na lód, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia
do samochodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie,
przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy
wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe centralnego
ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitamych, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary
elektryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory słoneczne
[ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące,
nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji,
urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne
lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia
do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia
chleba, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia
i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia
do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania
pary, urządzenia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, ustępy
przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny
do nasiadówek, wanny spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel
do lamp łukowych, wężownłce [części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn,
wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary,
zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur, za-
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wory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki,
zmiękczacze wody, żamiki do lamp elektrycznych, żamiki elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, admnistrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama oniine za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z urządzeniami do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacjami sanitarnymi .

(111) 300765
(220) 2016 11 27
(210) 464420
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SZARA STREFA
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji
i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania dań
gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie.
(111) 300766
(220) 2016 11 27
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MEATING POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MEATING POINT
(540)

(210) 464421

Nr 1/2018

spożywczych, plecionki ze słomy z wyjątkiem materiałów, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, 22 juta, kokony, liny, markizy z tworzyw sztucznych, materiały do wyściełania
i wypychania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, kafla, sieci,
sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki, sznury do pakowania, szpagat papierowy, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, włókna tekstylne, włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, wypełnienia nie z gumy,
tworzyw sztucznych, papiery lub kartonu, wyściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, żagle, 26 aplikacje [pasmanteria], elastyczne wstążki, girlandy sztuczne, koronki na lamówki,
koronkowe ozdoby, kwiaty sztuczne, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, rozetki [artykuły pasmanteryjne], sztuczne rośliny, wieńce z kwiatów sztucznych, wstążki [artykuły pasmanteryjne], wstęgi
do dekorowania, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornictwo przemysłowe.

(111) 300768
(220) 2016 11 28
(210) 464436
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) PIOTROWSKI WIKTOR ROBOTYKA, Wasilków, PL.
(540) ROBOPLANET
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.04
(510), (511) 41 edukacja i nauczanie, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
wystaw związanych z edukacją, usługi organizowania obozów wakacyjnych i kolonii, rozrywka, usługi udostępniania obiektów i sprzętu
do zabaw dla dzieci.

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 08.05.04, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji
i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi przygotowywania dań
gotowych do sprzedaży przez osoby trzecie.
(111) 300767
(220) 2016 11 28
(210) 464428
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 20
(732) PLASTIFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) plastiflora
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, etykiety
nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowania,
gazety, karton, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, kokardy papierowe, koperty na butelki z kartonu lub
papieru, materiały do introligatorstwa, materiały do pisania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, matryce, matryce do druku ręcznego, maty
papierowe, papier, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pędzle, pędzle do pisania, pudełka kartonowe lub papierowe,
sznurek introligatorski, taśmy [introligatorstwo], taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, tuby z tektury, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wstążki papierowe, wypełnienie z papieru lub kartonu,
20 dekoracje wiszące [ozdoby], macica perłowa, nieobrobiona lub
półobrobiona, meble, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów

(111) 300769
(220) 2016 11 28
(210) 464442
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE DZIEKAN, Zielonki, PL.
(540) DZIEKAN
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i części do nich, 35 sprzedaż maszyn
rolniczych i części do nich.
(111) 300770
(220) 2016 11 28
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 13
(732) KĘSY AGNIESZKA, Łódź, PL.
(540) ŁÓDZKA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA NR 1
(540)

(210) 464479

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
biały
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.14,
24.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie i edukacja, w tym nauczanie korespondencyjne, prowadzenie kursów korespondencyjnych, doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, informacja o edukacji, organizowanie
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i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, przyjęć, spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych, kształcenie praktyczne, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], prowadzenie szkół z internatem,
publikowanie tekstów, filmów i nagrań dźwiękowych, w tym za pośrednictwem sieci internetowej, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, prowadzenie szkół, nauczanie przedszkolne.
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wadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 300773
(220) 2016 11 30
(151) 2017 07 31
(441) 2017 04 03
(732) DUSZA NATALIA GYM HERO, Świlcza, PL.
(540) GYM HERO
(540)

(210) 464558

(111) 300771
(220) 2016 11 28
(210) 464490
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 20
(732) OGÓREK MARCIN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ ALL-MED CENTRUM MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE, Łódź, PL.
(540) ZDROWA ŁÓDŹ
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 02.03.30, 02.09.01, 18.03.01,
18.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukowanie społeczeństwa poprzez promocję zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów,
sympozjów, kursów, wystaw z dziedziny edukacji zdrowotnej, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nauczanie w zakresie
zdrowia, promowanie teorii i praktyki w zakresie nauk medycznych
w szczególności związanych z chorobami układu krążenia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, publikowanie tekstów, filmów i nagrań dźwiękowych, w tym
za pośrednictwem sieci internetowej, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków.
(111) 300772
(220) 2017 01 13
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) KOLOROWY START
(540)

(210) 464546

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski, różowy, żółty, zielony,
jasnoszary, pomarańczowy
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i pro-

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 24.15.01, 24.15.05, 26.13.25, 27.05.01,
26.07.15, 26.07.25, 26.04.03, 26.04.16, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 21 naczynia do mieszania koktajli (shakery), 25 topy
(odzież), legginsy, szorty.
(111) 300774
(220) 2016 11 30
(210) 464576
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) SALANO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 21 mydelniczki, dozowniki mydła.
(111) 300775
(220) 2016 11 30
(210) 464580
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TRILO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 21 mydelniczki, dozowniki mydła.
(111) 300776
(220) 2016 11 30
(210) 464581
(151) 2017 07 05
(441) 2017 02 20
(732) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda, PL.
(540) hubertus arena
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/
lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wystawienniczych i/
lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa pokazów towarów i/
lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji
imprez targowych, pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie
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powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/
lub wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów promocyjnych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach
przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub
plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych
bazach danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub umożliwianie
łączności przez terminale komputerowe i/lub sieć światłowodową,
przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/
lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub
dźwiękowej za pomocy komputera, dostarczanie publikacji on-line
nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub
szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą
i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/
lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(111) 300777
(220) 2016 11 30
(210) 464583
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 20
(732) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda, PL.
(540) Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 12.01.09, 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/
lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wystawienniczych i/
lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa pokazów towarów i/
lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji
imprez targowych, pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie
powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/
lub wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów promocyjnych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach
przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub
plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych
bazach danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub umożliwianie
łączności przez terminale komputerowe i/lub sieć światłowodową,
przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/
lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub
dźwiękowej za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-line
nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub
szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specja-
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listycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą
i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/
lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.

(111) 300778
(220) 2016 11 30
(210) 464585
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 20
(732) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda, PL.
(540) ŻAGIEL ROZWOJU
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i/lub obsługa międzynarodowych i/
lub krajowych targów, imprez targowych i/lub wystawienniczych i/
lub handlowych, organizowanie i/lub obsługa pokazów towarów i/
lub giełd towarowych, usługi menadżerskie w zakresie organizacji
imprez targowych, pokazów, prezentacji i reklamy, wynajmowanie
powierzchni i/lub nośników na cele reklamowe i/lub handlowe i/
lub wystawiennicze, dekoracja wystaw i/lub stoisk targowych, wypożyczanie urządzeń wyposażenia biurowego i/lub handlowego,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, plakatów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów promocyjnych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych we wszystkich środkach
przekazu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pozyskiwanie i/lub zarządzanie komputerowymi bazami danych i/lub
plikami, systematyzacja i uaktualnianie danych w komputerowych
bazach danych, informacja handlowa i/lub usługowa, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/lub organizowanie i/lub umożliwianie
łączności przez terminale komputerowe i/lub sieć światłowodową,
przygotowywanie i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/
lub handlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obrazowej i/lub
dźwiękowej za pomocą komputera, dostarczanie publikacji on-line
nieściągalnych, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
i/lub wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych
z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub
szkoleń i/lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specjalistycznych, usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, organizowanie i/lub obsługa wystaw i/lub targów w celach związanych z kulturą
i edukacją, organizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/
lub kongresów i/lub narad naukowo-technicznych i specjalistycznych, organizowanie i/lub obsługa targów mody, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targowych.
(111) 300779
(220) 2016 09 20
(210) 464590
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO DEBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Debit
(540)

(531) 20.01.03, 27.05.01
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(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, 16 książki, podręczniki [książki], kalendarze, karty pocztowe, książki dla dzieci, 18 torby
na książki, 35 usługi reklamowe związane z książkami, 41 publikowanie książek, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
wydawanie audiobooków.

(111) 300780
(220) 2016 11 30
(210) 464599
(151) 2017 07 17
(441) 2017 01 30
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WARS & SAWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 300781
(220) 2016 11 30
(210) 464601
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) express DÖNER
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi / snack bary /, restauracje
samoobsługowe, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne
administrowanie licencjami.
(111) 300782
(220) 2016 12 01
(210) 464621
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) FREE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AiSECLAB
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting komputerowych baz danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych.
(111) 300783
(220) 2016 12 01
(210) 464623
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) FREE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, hosting komputerowych baz danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych.

(111) 300784
(220) 2016 12 01
(210) 464631
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) MEDIA JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WELDE
(510), (511) 8 brzytwy, cążki do skórek, dłuta, maczety, maszynki
do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, miecze, narzędzia do skórowania zwierząt, noże, noże ceramiczne, noże do otwierania ostryg,
noże do pizzy, nieelektryczne, noże do podcinania kopyt [narzędzia
ręczne], noże do usuwania rybich łusek, noże kowalskie, noże kuchenne do obierania, noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], osełki do ostrzenia, osełki
do ostrzenia kos, ostrza [broń], ostrza [narzędzia ręczne], ostrzałki,
paski skórzane do ostrzenia, piły, przyrządy do ostrzenia, przyrządy
do ostrzenia ostrzy, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rębaki [noże], ręczne narzędzia do ostrzenia
krawędzi nart, scyzoryki, sekatory, sztućce stołowe [noże, widelce
i łyżki], sztylety, tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, tasaki
do siekania mięsa, toporki, topory rzeźnicze, uchwyty do osełek, zestawy do golenia, zestawy do manicure.
(111) 300785
(220) 2016 12 01
(210) 464632
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) KULESZA ANDRZEJ KAZIMIERZ, Warszawa, PL.
(540) NDame ND
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 ozdoby, biżuteria, złota i srebrna biżuteria i wyroby
jubilerskie: bransoletki, breloczki, broszki, kolczyki, szpilki i zapinki
do krawatów, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, obrączki, pierścienie,
puchary, puderniczki, spinki do mankietów, sprzączki, szkatułki na biżuterię, złota i srebro surowe lub klepane, 16 druki, szablony, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, broszury, materiały do modelowania, rysunki, szablony, wykroje krawieckie, wzory
do haftowania, 18 galanteria, skóra i imitacja skóry, torby, torebki
do noszenia, aktówki, dyplomatki, worki i torby, torby bagażowe,
torebki odzieżowe, torebki podręczne, torby podróżne na ubranie,
walizy, walizki, portfele, portmonetki i sakiewki, etui na klucze, worki
na odzież do podróży, torby i worki kąpielowe, torby plażowe, plecaki, kosmetyczki podróżne, paski, futra, wyroby ze skór zwierzęcych,
pudła na kapelusze, parasole, parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież, okrycia damskie i męskie, ubrania, garnitury, marynarki, spodnie spódnice, kurtki, żakiety, garsonki, kostiumy damskie,
odzież damska i męska, spodenki, koszule, kamizelki, palta, płaszcze,
peleryny, bluzki, swetry, pulowery, fartuchy, skafandry, kostiumy kąpielowe, stroje kąpielowe, slipy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale,
szaliki, apaszki, krawaty, dodatki do odzieży, paski do odzieży, bieli-

252

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zna osobista męska i damska, podkoszulki, piżamy, obuwie, półbuty,
buty sznurowane, botki, kalosze, cholewki do obuwia, getry, buty
sportowe, narciarskie, piłkarskie, gimnastyczne, pantofle, sandały,
nakrycia głowy, czapki, kapelusze, cylindry, opaski na głowę, chusty,
35 reklama, sprzedaż, usługi sprzedaży wyrobów tekstylnych, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzedaż internetowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa w zakresie biżuterii, bransoletek, bransoletek do zegarków, broszek, budzików, diamentów, dzieł sztuki z metali szlachetnych, kamieni półszlachetnych, kamieni szlachetnych, kolczyków,
łańcuszków, medalionów, metali szlachetnych nieprzetworzonych
lub pół przetworzonych, naszyjników, obrączek, platyny, srebra nieprzetworzonego lub kutego, stopów metali szlachetnych, sztabek
metali szlachetnych, zegarków, zegarów, złota nieprzetworzonego
lub kutego, 40 obróbka materiałów, barwienie futer, obuwia, skór,
tkanin, dekatyzowanie tkanin, druk sitowy, garbarstwo, hafciarstwo,
impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, przeróbki odzieży,
szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie, prace badawcze, usługi
projektowania na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.

(111) 300786
(220) 2016 12 01
(210) 464634
(151) 2017 07 18
(441) 2017 01 30
(732) EDUVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) eduvision
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania biznesem
i personelem, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
opracowywanie prognoz ekonomicznych analiz i korekt biznesowych, usługi na zlecenie firm w zakresie prac biurowych, obsługi
administracyjnej i księgowej, usługi doradcze dotyczące rachunkowości w zakresie zarządzania kosztami, ustalania wysokości podatku, rachunkowości handlowej, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe w zakresie opracowywania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
wynajmowania powierzchni reklamowych i banerów na portalach
społecznościowych, 36 usługi doradcze w sprawach finansowych,
sporządzanie analiz finansowych, informacja i doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
związane z zarządzaniem funduszami, usługi w zakresie nabywania
nieruchomości, 41 usługi doradcze i informacyjne o kształceniu zawodowym, pozaszkolne formy kształcenia zawodowego w formie
kursów, szkoleń stacjonarnych i korespondencyjnych, forów edukacyjnych, kształcenie praktyczne-warsztaty i pokazy, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, 45 usługi i porady
prawne na zlecenie.
(111) 300787
(220) 2016 12 01
(210) 464637
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radonice, PL.
(540) TRES AMIGOS
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce
i warzywa w tym: ekstrakty, koncentraty, buliony, galaretki, kompoty,
dżemy, przetwory jarzynowe, przetwory owocowe, zupy, warzywa
kiszone, w puszkach, pikle, marynaty, oliwki marynowane, cebula
prażona, papryka marynowana, kukurydza konserwowa, pomidory
do celów kulinarnych, sok pomidorowy do celów kulinarnych, sałatki warzywne i owocowe, przyprawy warzywne, przekąski na bazie
owoców i warzyw, sałatka ogórkowa, tortilla, żurawina, 30 kawa,
herbata, kakao, mleko, napoje na bazie tych produktów, cukier, produkty zbożowe, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciasto, słodycze, lody
spożywcze, syropy, musztarda, przyprawy, sosy, sos pomidorowy,
ketchup, sos do sałatek i deserów, relish, majonez, dressing, aromaty
do żywności, galaretki, zioła konserwowane, ziemniaki do celów spożywczych.
(111) 300788
(220) 2016 12 02
(210) 464684
(151) 2017 07 17
(441) 2017 01 30
(732) CONFERENCE DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cdc conference development center
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(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia.
(111) 300789
(220) 2016 12 02
(210) 464668
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) LUBOMIRSKA-AKSAMIT GABRIELA MARIA, Kraków, PL.
(540) Manufacture Bröel-Plater
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.09.02
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki, akwaforty, akwarele, obrazy, malarstwo, albumy
do wklejania, almanachy, aparaty do wykonywania winiet, arkusze
celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament, atrament korektorski, banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, bilety
informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki, bloki do pisania, bloki listowe, papeteria, bloki rysunkowe, błony wartościowe,
broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa
papierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry
z czcionki drukarskiej, cyrkle kreślarskie, periodyki, czasopisma,
czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, drukowane rozkłady, ekierki, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki z papieru mâché, filtry do kawy
papierowe, folia samo przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, flamastry, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, formularze, fotografie, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały
na matryce, galwanotypy, gazety, glina do modelowania, globusy,
klej do papieru lub do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe, gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca,
kalka płócienna, kałamarze wpuszczane w pulpit, kałamarze, kamienie litograficzne, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej, artykuły papiernicze, karty, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karły pocztowe, kasetki na papeterię, klamry, zaciski do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kokardy papierowe,
komiksy, koperty, biurowe urządzenia do stemplowania, koperty,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, korektory w płynie, korektory w taśmie, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania,
urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki dla drukarzy, linijki rysownicze, litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe tabliczki do pisania, mapy, makiety architektoniczne,
mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie,
maszyny do pisania, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
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materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
z papieru, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, matryce, matryce
do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby dla artystów
malarzy, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
nawilżacze, nawilżacze do powierzchni klejących, niszczarki, notatniki, notesy, notesy podręczne, noże do papieru, numeratory, obrazy
oprawione lub nie, obrusy papierowe, obsadki, uchwyty do piór, obsadki do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce, odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki, obwoluty, okładki na czeki, okólniki,
oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek
do pieczętowania listów, oprawianie fotografii, oprawy do ołówków,
osłony na doniczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy przyrządy kreślarskie, kasetki ozdobne na papeterię, papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki
pod karafki, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach, papier
Xuan, papier z miazgi drzewnej, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele
kredki, perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, pudełka na stemple,
pieczęcie, pinezki, pióra, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do rysowania, piórniki, wzorce pism do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, podpórki
do utrzymywania książek w pozycji pionowej, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki
do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, portrety, powielacze, programy komputerowe, prospekty, przebitki, przezrocza, przybory do pisania, przybory do pisania, przybory szkolne, przyciski
do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby,
artykuły szkolne, pudła tekturowe na kapelusze, ramki do fotografii,
rejestry, księgi główne, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzinowe, ryciny, rylce do kopiowania
rysunków, rysiki, rysunki, zestawy rysunkowe, komplety kreślarskie,
segregatory, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty,
skrobaki wymazujące biurowe, skrobia do celów papierniczych lub
do użytku domowego, spinacze biurowe, spinacze do banknotów,
spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, stojaki na stemple,
suszki do piór, szablony, szablony, szczotki do pisania, pędzle malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty, śpiewniki, taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, torebki do pakowania,
torebki papierowe w kształcie stożka, tusz, ulotki, wydruki graficzne,
wyroby z kartonu, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze, 21 wyroby
ceramiczne, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, osłony na doniczki, dozowniki mydła, dzbanki, dzbanki do kawy,
dzbanki do parzenia kawy, dzieła sztuki z porcelany i/lub z ceramiki,
dziobki naczyń, nieelektryczne ekspresy do kawy, filiżanki, figurki
z porcelany, ceramiki, glonu, garnki, pokrywki do garnków, garnki
do gotowania na parze, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, majolika, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszadełka do koktajli, miseczki, naczynia, naczynia ceramiczne, pucharki
na owoce, patery, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, rozpylacze
do perfum, serwisy do kawy, serwisy do herbaty, zastawy stołowe,
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, talerze, tace do użytku domowego, świeczniki, wazony, wyroby garncarskie, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bandany na szyję, berety, kwefy jako
odzież, berety, bluzy, kombinezony, boa na szyję, botki, bryczesy,
apaszki, chusty, fulardy, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia
głowy, czepki kąpielowe, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne
stroje, dzianina jako odzież, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako
odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, gabardyna
jako tkanina do ubrań, garnitury, getry, gorsety, halki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe jako odzież, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
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kurtki jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
liberie, manipularze jako płaska przepaska do liturgii, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako odzież, napierśniki, plastrony jako
część koszuli, nauszniki jako odzież, obuwie, ocieplacze, odzież,
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież
papierowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia,
ornaty, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza, prochowce, rajstopy, rękawiczki jako odzież, skarpetki, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje plażowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale,
szaliki, szarfy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, togi, turbany, chapellerie jako visières-daszki do kapeluszy, woalki jako część odzieży cienka
przejrzysta tkanina okrywająca twarz, wyprawka dziecięca w formie
ubrań, wyroby pończosznicze, 29 ajvar jako pasta warzywna, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulion, koncentraty
na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, konserwowy czosnek, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety
mięsne, jadalne gniazda ptaków, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hummus jako pasta z ciecierzycy, przetworzona ikra rybia, dżem imbirowy, jaja, jadalne jaja ślimacze, jaja
w proszku, przetwory do zupy jarzynowej, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior, kefir, kefir jako napój
mleczny, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa jako kimchi,
klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, olej kokosowy,
tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie,
krewetki nieżywe, krewetki różowe nieżywe, krokiety, olej kukurydziany, kumys jako napój mleczny, langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, owoce lukrowane, łosoś, łój spożywczy, małże nieżywe, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie
masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe,
miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane,
mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko,
mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko sojowe jako namiastka
mleka, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona
spożywcze, oleje jadalne, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych jako
żywność, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane,
ostrygi nieżywe, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane,
poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok pomidorowy
do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa jako miazga owocowa,
pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół,
soki roślinne do gotowania, żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, mięso solone, sos żurawinowy jako kompot, strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, bita śmietana,
śmietana jako produkty mleczarskie, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczów jadalnycłi, tłuszcz kokosowy, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkacłi, pasztet
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, chrupki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzenia zupy, przetwory na zupy jarzynowe, żelatyna,
żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne
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niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne,
aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batony lukrecjowe jako przetwór cukierniczy, biszkopty, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, brioszki jako słodkie bułeczki, bułka tarta, bułki,
chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy,
słodycze ozdobne na choinki, przyprawa chow-chow, przyprawa
chutney jako gęsty sos, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cukierki miętowe, przyprawa
curry, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki
owocowe jako słodycze, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki jako przyprawa, grysik
kukurydziany, napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona,
herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir jako przyprawa, imbirowe
pieczywo w postaci piernika, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao, napoje na bazie kakao-a, wyroby z kakao-a, kanapki, kapary, cukierki karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona,
kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa nie palona, kisze, kit
pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, popcorn jako prażona kukurydza, mąka kukrydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga jako
potrawa na wodzie lub mleku, kurkuma do żywności, kuskus jako
kasza, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecje jako produkty cukiernicze, majonezy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makaron rurki, makaron
wstążki, makarony, marcepan, marynaty, potrawy na bazie mąki,
żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, produkty z mąki
mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
melasa do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów
cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe jako sosy, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty
do napojów inne niż esencje, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta
z soi jako przyprawy, pastylki jako cukierki, paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe w postaci piernika, pieprz, przyprawa pieprz przyprawy, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki kukurydziane, cukierki pomadki, sosy z pomidorów, pralinki, propolis, ciasto
w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, ciasteczka ptifurki, puddingi, relish sos przyprawowy
na bazie owoców lub warzyw, preparaty roślinne zastępujące kawę,
mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu,
sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siemię lniane do celów
spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze jako cukierki, słodycze do ssania, słodziki naturalne, ekstrakt
słodowy do celów spożywczych, herbatniki słodowe, słód do celów
spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi jako przyprawy, mąka sojowa, sos sojowy, lody sorbety, sosy jako przyprawy, spaghetti, substytuty kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, przyprawa szafran, tabule jako sałatka z kuskus, tako, tapioka, mąka z tapioki do celów
spożywczych, tarty z owocami, tortille, aromat waniliowy, wanilina
jako aldehyd substytut wanilii, wermiszel, wodorosty jako przyprawa, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy,
żywność na bazie mąki, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, jabłkowy sok,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy,
lemoniada, syropy do lemoniady, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody
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mineralne jako napoje, mleko migdałowe jako napój, mleko orzechowe jako napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy
do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe bezalkoholowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe bezalkoholowe,
orszada, soki owocowe, owocowe nektary, bezalkoholowe pastylki
do napojów gazowanych, sok pomidorowy jako napój, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska, napoje serwatkowe, soki
owocowe, soki warzywne jako napoje, sok jabłkowy, sorbety jako
napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy niesfermentowany,
woda sodowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty alkoholi, esencje alkoholi, alkoholowe ekstrakty owocowe,
anyżówka, aperitify, arak, baijiu, brandy, curaçao, cydr, destylowane
napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, gruszecznik, kirsz, koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe, napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej, wino z wytłoczonych winogron, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 300790
(220) 2016 12 02
(210) 464669
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) DOUHASHEI ALENA PRIMAVERA HOME, Biała Podlaska, PL.
(540) PH PRIMAVERA HOME LUXURY OF LIVING
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble domowe.
(111) 300791
(220) 2016 11 30
(210) 464597
(151) 2017 07 04
(441) 2017 02 20
(732) APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, PL.
(540) ADIVA
(510), (511) 9 adaptery, adaptery baterii, adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, adaptery do sieci
Ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery
kart typu flash, adaptery prądu zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery telefoniczne, adaptery elektryczne, akcesoria do montowania
odbiorników radiowych, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, akumulatory niklowo-kadmowe, alarmy dla niemowląt, alarmy do wykrywania gazów, łatwopalnych, alarmy pożarowe, alkoholomierze,
anteny, anteny częstotliwości radiowych, anteny do sieci, telekomunikacyjnych, anteny telewizyjne, aparat fotograficzny, aparatura interfejsowa do komputerów, aparaty fotograficzne do jednorazowego użytku, aparaty fotograficzne dołączane do kasku, aparaty
fotograficzne jednorazowego użytku, aplikacje komputerowe do pobrania, banki energii, baterie, baterie do aparatów słuchowych, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów
komórkowych, baterie elektryczne, baterie litowo-jonowe, bezprzewodowe myszy do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe, bezprzewodowe stacje pogodowe, bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe do smart fonów, budziki z radiem, cyfrowe aparaty
fotograficzne, cyfrowe nośniki do, nagrywania danych, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe telefony komórkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, części do komputerów, części i akcesoria do dekoderów,
czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki gazu, czujniki i detektory, czyste dyski komputerowe, czyste dyski twarde do komputerów, czyste
dyskietki komputerowe, czyste płyty audio, czyste płyty DVD do nagrywania, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart
pamięci, czytniki kart typu flash, czytniki kodów kreskowych, dekodery cyfrowe, dekodery do odbiorników telewizyjnych, dekodery
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telewizyjne, domowe głośniki audio, dopasowane pokrowce na komputery, drukarki, drukarki atramentowe, drukarki atramentowe
do drukowania w kolorze, drukarki fotograficzne, drukarki igłowe,
drukarki kodów, kreskowych, drukarki kolorowe, drukarki komputerowe, drukarki laserowe, drukarki plotery, dyktafony, dyski do przechowywania danych, dyski twarde, dyskietki, dyskietki czyste, e-booki, ekrany, ekrany do wideo projekcji, ekrany do wyświetlania
filmów, ekrany projekcyjne, ekrany wyświetlające wideo, elektroniczne nianie, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne urządzenia
monitorujące występowanie dwutlenku węgla [inne niż do celów
medycznych], elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektroniczne
wagi do użytku kuchennego, etui do tabletów, etui na dyskietki, etui
na odtwarzacze MP3, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe,
etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych,
etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover
do smart fonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, filtry
do ekranów komputerowych, filtry sieciowe, futerały do telefonów
komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, futerały dopasowane kształtem do aparatów fotograficznych, futerały na laptopy, futerały
na obiektywy, futerały na przyrządy fotograficzne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, futerały na tablety, futerały na telefony, futerały na telefony komórkowe, futerały na telefony [specjalnie
dopasowane], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, futerały na urządzenia fotograficzne, futerały przystosowane do komputerów, futerały przystosowane do aparatów fotograficznych, futerały
przystosowane do komputerów typu netbook, futerały przystosowane do notebooków, futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe
z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych, głośniki komputerowe, głośniki osobiste, głośniki
pomocnicze do telefonów komórkowych, głowice drukarek atramentowych, gniazda telewizyjne, gniazdka do anten, interfejsy komputerowe, jednostki zasilania [baterie], joysticki, kable do drukarek,
kable do komputerów, kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), kable do modemów, kable do przewodzenia sygnału
dla, urządzeń informatycznych, audio-video i, telekomunikacji, kable
do transmisji danych, kable optyczne, kable typu Jack, kable uruchamiające, kable USB, kable wykorzystywane w sieci Internet, kalkulatory, kalkulatory elektroniczne, kamery internetowe, karty do komputerów osobistych (PC), karty (dźwiękowe), karty graficzne, karty
graficzne do komputera, karty pamięci do aparatów fotograficznych,
karty pamięci o dostępie swobodnym [ram], karty pamięci SD, karty
pamięci typu flash, karty pamięciowe, karty rozszerzenia pamięci,
karty sieciowe Internet, karty USB, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smart fonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody
ręczne), klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury do tabletów, klawiatury komputerowe, komponenty i części do komputerów,
komputer kieszonkowy, komputer tablet, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty sieciowe,
komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń, komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie graficzne,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe
płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
przełączniki sieciowe, komputerowe stacje dokujące, komputerowe
stacje robocze, komputerowe systemy operacyjne, komputery, komputery cienki klient, komputery i sprzęt komputerowy, komputery
kieszonkowe do robienia notatek, komputery osobiste, komputery
przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], komputery
przenośne [podręczne], koncentratory sieciowe [hub], kontrolery
RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], krokomierze [pedometry], ładowarki, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach,
ładowarki sieciowe, ładowarki USB, mikrofony, modemy, modemy
interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe,
modemy telefoniczne, modemy zewnętrzne, monitory, monitory
ciekłokrystaliczne [LCD], monitory kolorowe, monitory komercyjne,
monitory komputerowe, monitory LED, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory szerokoekrano-
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we, monopody na kamery, myszka komputerowa, myszka (komputerowe, urządzenie peryferyjne), myszki komputerowe, myszy
do komputera, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], nagrane
płyty DVD zawierające gry, nagrane programy komputerowe, napędy DVD, netbooki [komputery], nienagrane płyty DVD, nośniki do danych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, obiektywy,
obiektywy do aparatów fotograficznych, obiektywy do rzutników,
obiektywy fotograficzne, obiektywy wymienne, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania
[GPS], odtwarzacze płyt D/D, okablowanie do komputerów, okablowanie sieciowe, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie zabezpieczające,
pakiety oprogramowania, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci komputerowe,
pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], pamięci USB [niezapisane], pamięci USB stylizowane na karty kredytowe, pamięci zewnętrzne USB, panele dotykowe, panele LCD, piloty do urządzeń
elektronicznych, plotery, płyty DVD, płyty główne, podkładki chłodzące do notebooków, podkładki do myszek komputerowych, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy, podkładki pod myszy komputerowe, podręczne komputery, podręczne komputery PC,
pokrowce na smartfony, pokrowce na urządzenia PDA, programy
do gier komputerowych [oprogramowanie], programy komputerowe, programy komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, projektory, projektory ciekłokrystaliczne [LCD], projektory do kina domowego, projektory
multimedialne, przenośne komputery, przewody do USB, przewody
elektryczne izolowane, przewody USB do telefonów komórkowych,
przewody zasilające, radia, radia do pojazdów, radia przenośne, radia
samochodowe, ramki cyfrowe do zdjęć, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych [WAN], routery sieciowe, równoległe porty komputerowe, rozdzielacze sygnału,
rzutniki, serwery internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty elektronicznej, serwery sieci
komputerowych, serwery sieciowe, serwery wydruku, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieci lokalne (LAN), sieci rozległe [WAN],
sieciowe, pamięci masowe (NAS), skanery, skanery kodów kreskowych, skanery ręczne, skórzane etui na tablety, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane pokrowce na smartfony, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki do aparatów telefonicznych,
słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki muzyczne,
słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki telefoniczne, słuchawki z mikrofonem
do komunikacji, słuchawki [zakładane na głowę], smartfony, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony w kształcie zegarka, sprzęt do odczytywania kart, sprzęt komputerowy [hardware],
sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt stereofoniczny, sprzęt
USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], stabilizatory napięcia, stacje dokujące do laptopów, stacje robocze [urządzenia komputerowe], statywy do aparatów fotograficznych, systemy komputerowe,
tablety, tablety cyfrowe, tablety graficzne, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla
użytkowników z osłabionym, wzrokiem lub sprawnością, telefony
VolP, telewizja UHD (bardzo wysokiej rozdzielczości), telewizory, telewizory cyfrowe, telewizory LED, telewizory plazmowe, telewizory
samochodowe, telewizory z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi
(LCD), telewizyjne kamery, terminale POS, torby do noszenia komputerów, torby na aparaty fotograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, torby przystosowane do noszenia aparatów
fotograficznych, torby specjalnie przystosowane do aparatów, fotograficznych i sprzętu, fotograficznego, uchwyty przystosowane
do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki, telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania, filmów
video, urządzenia telewizyjne, wagi elektroniczne, wagi kuchenne,
wagi łazienkowe, wykrywacze dymu, zasilacze awaryjne UPS, zasilacze sieciowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawko-
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we, zestawy słuchawkowe do telefonów, zestawy słuchawkowe
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do użytku
z komputerami, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, handel, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich
w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów
konsumenckich w zakresie oprogramowania, udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
importowo-eksportowe, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi, transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków,
usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi, sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej sprzętu AGD/RTV, usługi sprzedaży hurtowej sprzętu AGD/
RTV, usługi sprzedaży przez Internet AGD/RT/, usługi sprzedaży przez
Internet sprzętu komputerowego i oprogramowania .

(111) 300792
(220) 2016 11 30
(210) 464598
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie, PL.
(540) BOCIANKI
(510), (511) 30 czekoladowe wafle karmelowe, słodycze czekoladowe, słodycze waflowe, wafelki w polewie czekoladowej, wafelki, wafle czekoladowe, wyroby cukiernicze.
(111) 300793
(220) 2016 12 02
(210) 464667
(151) 2017 07 03
(441) 2017 02 20
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) amunodin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
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medycznych, substancje dietetyczne do celów Ieczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 300794
(220) 2016 12 05
(210) 464732
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA F.H., Gorzów Wlkp., PL.
(540) Mito-Pharma
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium medyczne.
(111) 300795
(220) 2015 02 09
(210) 438707
(151) 2016 12 06
(441) 2015 05 25
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540)

(531) 24.17.10, 27.05.01
(510), (511) 12 części nadwozia pojazdów, części karoserii pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane],
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, wysyłkowej
oraz handel obwoźny obejmujący świeże i gotowe artykuły spożywcze takie jak: mięso, wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, przetwory z mięsa lub ryb, konserwowane, suszone, mrożone
i gotowane owoce i warzywa, świeże owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, nabiał, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, makaron, kasza, ryż, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, bakalie, dodatki do ciast, desery, lody, cukier,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, przyprawy, grzyby, karma dla zwierząt, piwo i inne napoje alkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, konserwy i przetwory, mrożonki, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, produkty
farmaceutyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry,
materiały opatrunkowe, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, papier, karton i wyroby z tych materiałów, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 39 usługi transportowe.
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(111) 300796
(220) 2016 12 07
(210) 464857
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 06
(732) POŁOWCZUK MARIUSZ SELLY SHOP, Królikowice, PL.
(540) selly
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, programy komputerowe nagrane, 35 komputerowe bazy
danych, komputerowe zarządzanie plikami, 42 optymalizacja stron
internetowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting stron
internetowych, hosting serwerów, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwania danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 300797
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 06
(732) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, PL.
(540) Harnaś
(540)

(210) 464851

(111) 300798
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 06
(732) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, PL.
(540) Harnaś
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 39 usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie transportu ludzi i towarów, organizacji przewozów, podróży i wycieczek, rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów,
konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek,,
43 usługi hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 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) 300799
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 06
(732) BTI SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, PL.
(540) Harnaś
(540)

(210) 464860

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie transportu ludzi i towarów, organizacji przewozów, podróży i wycieczek, rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów,
konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek,,
43 usługi hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 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) 300800
(220) 2016 12 07
(151) 2017 07 10
(441) 2017 03 06
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) REPAIR LASH°1
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku w zakresie transportu ludzi i towarów, organizacji przewozów, podróży i wycieczek, rezerwacji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów,
konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek,,
43 usługi hotelarskie oraz w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, 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.
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(210) 464881

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs,
odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery do włosów, kremy
do twarzy, 5 maści, żele i kremy do celów farmaceutycznych.
(111) 300801
(220) 2017 02 09
(210) 467336
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) PAIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, PL.
(540) P paigo
(540)

(210) 464859

Kolor znaku: zielony, biały, szary
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie dekoderów, oprogramo-
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wanie komunikacyjne, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
firmowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie adaptacyjne,
oprogramowanie medialne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie sensoryczne,
oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie szkoleniowe,
oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie testowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie bioinformatyczne,
oprogramowanie gier, oprogramowanie czytników kart, komputerowe oprogramowanie użytkowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telefonii komputerowej, oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie bufora wydruku, oprogramowanie spoolera wydruku, komputerowe oprogramowanie graficzne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
[programy], komputerowe oprogramowanie układowe, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do telewizorów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie dla studentów, oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do muzyki,
oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie komputerowe, nagrane,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, freeware [oprogramowanie darmowe], oprogramowanie do pobrania, wbudowane
oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie do ściągania długów,
oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie
do zarządzania siecią, oprogramowanie do komponowania muzyki,
oprogramowanie do rozpoznawania gestów, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, oprogramowanie
do wideo interaktywnego, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie
komputerowe krojów czcionek, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie
do monitorowania kredytów, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie do wirtualnej klasy, oprogramowanie
do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie Master of Education,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do inżynierii elektrycznej,
oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie użytkowe do telewizorów,
oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, oprogramowanie do analizy twarzy,
oprogramowanie do analizy mowy, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, oprogramowanie do rozpoznania mowy, oprogramowanie do telefonów komórkowych, nagrane oprogramowanie
gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe gier wideo,
oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie operacyjne do komputerów mainframe, oprogramowanie
do optycznego rozpoznawania znaków, oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, oprogramowanie komputerowe
do kontroli czasu, oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego
mikrofal, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń,
karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, oprogramowanie do zabezpieczania
poczty elektronicznej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek
internetowych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, kartridże do gier wideo [oprogramowanie], oprogramowanie
komputerowe do obsługi pojazdów, komputerowe oprogramowanie
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użytkowe do telewizji, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie
komputerowe do strojenia instrumentów, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do inżynierii
budowy maszyn, oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów
elektronicznych, oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych,
oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie komputerowe do tablic interaktywnych, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie zabezpieczające
komputer, do pobrania, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych,
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do przetwarzania
obrazów cyfrowych, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych,
kartridże [oprogramowanie] do użytku z komputerami, oprogramowanie laptopów przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej,
kartridże do gier komputerowych [ oprogramowanie komputerowe],
oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do programowania maszyn
faksymilowych, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych
urządzeń zewnętrznych, platformy i oprogramowanie do telefonów
cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie komputerowe wspomagające
projektowanie sprzętu sportowego, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do analizy
informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, oprogramowanie komputerowe
związane z edukacją dzieci, oprogramowanie do obsługi rozległych
sieci [WAN], oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowego automatyzacji
hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie operacyjne USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], programy do gier
wideo [oprogramowanie komputerowe], komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie
do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie komputerowe
do zbierania danych pozycjonujących, optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną
medyczną, zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej
jazdy, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD),
pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi,
oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacja-
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mi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic
ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania
gier, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
oprogramowanie bios [podstawowego systemu wejścia-wyjścia],
oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do malej poligrafii komputerowej [desktop publishing], programy gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie],
oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych,
oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie
komputerowe], oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki
i tekstu, oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia
peryferyjnego [UPI], oprogramowanie komputerowe do inżynierii
oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie
do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych,
oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie do przetwarzania
danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie do gier do użytku
z komputerami, oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami
on-line, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie
globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, oprogramowanie
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie
przetwarzające obrazy do kamer w pojazdach, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy
samochodem, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości
elektronicznych, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości
błyskawicznych, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], oprogramowanie
do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, nośniki danych
do komputerów z wgranym oprogramowaniem, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla
rozrywki interaktywnej, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów,
programy gier komputerowych do pobrania z internetu [oprogramowanie], programy do gier komputerowych nagrane na taśmach [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych,
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe
do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, komputerowe
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych
prac konserwacyjnych], oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], oprogramowanie
komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, komputery
osobiste zawierające wspierane komputerowo oprogramowanie dotyczące żywienia, oprogramowanie komputerowe do komunikacji
z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie kom-
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puterowe do autoryzacji dostępu do baz danych, zaprogramowane
gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe],
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie do gier elektronicznych
do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier
elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron
internetowych, pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu
[oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy do gier
komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe do analizy odcisków palców
lub odcisków dłoni, oprogramowanie komputerowe do sterowania
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie
komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków,
oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami
magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie komputerowe
do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, programy gier komputerowych do symulacji obrotu papierami
wartościowymi [oprogramowanie], oprogramowanie komputerowe
do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci
informacyjnych, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych
do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie pośredniczące
do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania
zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne,
oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej
do rozgrywania gier wideo, do pobrania, shareware [oprogramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów
na formaty elektroniczne, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, oprogramowanie
do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach
wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek drukarskich, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności,
interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, oprogramowanie do gier do użytku
z konsolami do gier wideo, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do monitorowania używania komputerów i intemetu przez dzieci,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów
z oprogramowaniem sieciowym, oprogramowanie komputerowe
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do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów
społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej
sieci komputerowej, oprogramowanie do gier, które wytwarza lub
wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych
elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych
urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych,
oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu,
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego.

(111) 300802
(220) 2017 04 26
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) KUJAWIŃSKI ARTUR, Poznań, PL.
(540) KB MANIAC POZNAŃ
(540)

(210) 470979

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.01, 02.01.30
(510), (511) 16 gadżety reklamowe takie jak: artykuły papiernicze,
upominkowe artykuły papiernicze, papierowe artykuły piśmienne
i materiały biurowe, chorągiewki papierowe, papierowe identyfikatory imienne, torby papierowe, torby papierowe na prezenty, znaki
i szyldy reklamowe papierowe i kartonowe, banery wystawowe z papieru i kartonu, proporczyki z papieru, kartonowe pudełka i opakowania, jednorazowe produkty papierowe, karty do kolekcjonowania,
karty okolicznościowe, czasopisma, periodyki, gazety, biuletyny informacyjne, pojemniki na artykuły papiernicze, programy drukowane, programy imprez, materiały drukowane, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, ulotki, druki, formularze,
foldery, fotografie, kalendarze, terminarze, notesy, książki, katalogi,
mapy, mapy tras, futerały na mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, plakaty reklamowe, reklamy drukowane, prospekty, plany, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne,
rysunki, skorowidze, zakładki do książek, koperty, kartki okolicznościowe, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 25 gadżety reklamowe
takie jak: szaliki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki na głowę
przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe,
kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry
i imitacji skóry, obuwie sportowe, 41 organizowanie i obsługa imprez
sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, zawodów sportowych,
biegów, organizowanie i obsługa imprez propagujących bieganie,
organizowanie i obsługa zajęć biegowych, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, edukacja sportowa, usługi doradztwa w zakresie
biegów, aktywności fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji,
usługi instruktażu w zakresie sportu i rekreacji, usługi trenerskie,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
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pozjów, zjazdów, kongresów, konferencji w zakresie sportu i rekreacji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych w zakresie
sportu i rekreacji, przyznawanie nagród w dziedzinie sportu, usługi
informacji o imprezach sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych,
biegowych, usługi klubów zdrowia, usługi udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych.

(111) 300803
(220) 2016 12 07
(210) 464902
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) ŻÓŁTEK TADEUSZ TADEUSZ ZÓŁTEK-FIRMA SILVERTON,
Białka Tatrzańska, PL.
(540)
(540)

(531) 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, tymczasowe zakwaterowanie, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(111) 300804
(220) 2016 12 08
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PEUGEOT S.A., Paryż, FR.
(540) PSA FINANCE
(540)

(210) 464926

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i bankowość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, gwarantowanie
ubezpieczeń wypadkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych i innych mediów do płatności elektronicznych
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przeprowadzania
konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finansowe na naprawy pojazdów,
usługi gwarancyjne w odniesieniu do pojazdów, wyceny finansowe
dotyczące parkingów i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej
wymienione usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi
się do indeksów giełdowych.
(111) 300805
(220) 2016 12 08
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PEUGEOT S.A., Paryż, FR.
(540) PSA FINANCE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01

(210) 464927
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i bankowość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, gwarantowanie
ubezpieczeń wypadkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych i innych mediów do płatności elektronicznych
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przeprowadzania
konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finansowe na naprawy pojazdów,
usługi gwarancyjne w odniesieniu do pojazdów, wyceny finansowe
dotyczące parkingów i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej
wymienione usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi
się do indeksów giełdowych.

(111) 300806
(220) 2016 12 08
(210) 464929
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) PEUGEOT S.A., Paryż, FR.
(540) PSA Finance
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe i bankowość, pożyczki, finansowanie pożyczek, kredytów i leasingu w szczególności na zakup nowych i używanych pojazdów, ubezpieczenia motoryzacyjne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, gwarantowanie
ubezpieczeń wypadkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, konsultacje, informacja i doradztwo w dziedzinie ubezpieczeń, obsługa kart kredytowych i innych mediów do płatności elektronicznych
stosowanych przy zakupie paliwa i smarów oraz do przeprowadzania
konserwacji i napraw pojazdów, usługi finansowe w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, pożyczki finansowe na naprawy pojazdów,
usługi gwarancyjne w odniesieniu do pojazdów, wyceny finansowe
dotyczące parkingów i floty pojazdów lądowych, wszystkie wyżej
wymienione usługi niezwiązane z wszelkimi usługami odnoszącymi
się do indeksów giełdowych.
(111) 300807
(220) 2016 12 09
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORANGO POMARAŃCZA GAZOWANA
(540)
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przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], doradztwo księgowe w zakresie podatków, rachunkowość, księgowość
i prowadzenie ksiąg, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie rozliczeń, 36 analizy finansowe, pośrednictwo
w usługach finansowych.

(111) 300809
(220) 2016 12 12
(210) 465109
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 27
(732) ADVANCED TECHNOLOGY MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) atm
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa urządzenia do przenoszenia i transportu.
(111) 300810
(220) 2016 12 12
(210) 465110
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wasilków, PL.
(540) GLOBAL Global sp. z o.o.-sp.k.
(540)

(210) 465010

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i napoje owocowe.
(111) 300808
(220) 2016 12 12
(210) 465053
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) BIURO RACHUNKOWE RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) Biuro Rachunkowe RK ROMA KAMROWSKA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą,

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 folie ochronne samoprzylepne polietylenowe
do blach, płyt warstwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili aluminiowych, folie ochronne polietylenowe bezklejowe do blach,
płyt warstwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili aluminiowych,
folie aluminiowe termoizolacyjne do podłóg ścian i dachów, włókniny antykondensacyjne poliestrowe do blach, płyt warstwowych
i PCV, 27 maty antybakteryjne polietylenowe, 35 konfekcjonowanie na rzecz osób trzecich folii ochronnych z tworzyw sztucznych
do blach, płyt warstwowych, OCV, mebli, luster, szkła, profili aluminiowych oraz mat antybakteryjnych i folii aluminiowych termoizolacyjnych do podłóg ścian i dachów.
(111) 300811
(220) 2016 12 13
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) Pigeon Corporation, Seul, KR.
(540) Pigeon
(540)

(210) 465123

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do zmiękczania tkanin stosowane w praniu,
preparaty czyszczące, preparaty do czyszczenia zębów, kosmetyki,
środki ścierne, mydła antyperspiracyjne, preparaty antystatyczne
do celów domowych, samochodowe preparaty nabłyszczające,
olejki do pielęgnacji dzieci, talk dla niemowląt, szampony dla dzieci,
pianki do kąpieli, sole kąpielowe nie do celów medycznych, mydła
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, pralnicze preparaty
wybielające, spreje do odświeżania oddechu, chemiczne produk-
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ty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], preparaty
czyszczące do stosowania w gospodarstwie domowym, preparaty
do czyszczenia rur ściekowych, kremy kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kosmetyki dla zwierząt, patyczki bawełniane dla celów kosmetycznych, mydła dezodoryzujące, dezodoranty osobiste, detergenty do zmywarek, detergenty inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych lub do celów medycznych, detergenty do czyszczenia przygotowane z ropy naftowej do stosowania w gospodarstwie
domowym, detergenty do naczyń, preparaty do nabłyszczania mebli, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do mycia rąk, mydła
do prania, olejek lawendowy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
niemedyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy, szampony dla zwierząt, preparaty nabłyszczające, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odkamieniania stosowane w gospodarstwie domowym, szampony, preparaty do golenia, pasta do butów, mydła do pielęgnacji
ciała, mydła stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty
odplamiające, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny
do mycia szyb samochodowych.

(111) 300812
(220) 2016 12 13
(210) 465147
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) VERVA
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, soki
i napoje z warzywne, wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje inne niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, nektary, piwo, napoje izotoniczne.
(111) 300813
(220) 2016 12 14
(210) 465173
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa, PL.
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI WERYFIKACJA EMAS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, kasety audio, kasety video, CD-ROMy, dyskietki,
16 druki, książki, przewodniki, broszury, informatory, wydawnictwa
periodyczne, kalendarze, katalogi, instrukcje, artykuły piśmienne,
35 usługi w zakresie tworzenia baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów,
które uzyskały prawo do używania znaków zgodności, usługi w zakresie kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie informacji statystycznej, badania
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie promocji, badania i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji o systemach oceny zgodności,
41 usługi szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny
zgodności, organizowanie wystaw i konkursów edukacyjnych w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie systemów oceny zgodności, 42 usługi związane z akredytowaniem laboratoriów, jednostek
certyfikujących i kontrolujących oraz nadzorem nad nimi, usługi
w zakresie badania biegłości akredytowanych jednostek, usługi doradztwa w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania
z normami technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyrobów oraz
w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów i procesów ich wy-
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twarzania z punktu widzenia ich zgodności z normami technicznymi,
badania techniczne, kontrola jakości, badanie nowych produktów,
tworzenie oprogramowania komputerowego, 45 opiniowanie aktów
prawnych i dokumentów normatywnych.

(111) 300814
(220) 2016 12 14
(210) 465181
(151) 2017 07 17
(441) 2017 02 27
(732) KACZKA KRZYSZTOF CENTRUM MEDYCZNE KAMEDI, Łódź, PL.
(540) KAMEDI
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, w tym diagnozowanie, poradnictwo, konsultacje, leczenie, profilaktyka, rehabilitacja, fizjoterapia,
opieka pielęgniarska, prowadzenie szpitali, lecznic, doradztwo zdrowotne, stomatologia, usługi laboratoryjne.
(111) 300815
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) HADAŁA BOGDAN, Bruśnik, PL.
(540) EXCON
(540)

(210) 465226

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, instalacyjnych,
wyposażenia wnętrz, mebli, odzieży, samochodów, pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i powietrzu i akcesoriów z tymi pojazdami związanych, artykułów spożywczych, leków, usługi marketingowe i reklamowe prowadzone przez media i Internet-w tym usługi
sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe, wynajem powierzchni
reklamowych, usługi związane z prowadzeniem biura, wykonywanie
kserokopii, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegające na doradztwie,
zarządzaniu, prowadzeniu firmy w imieniu właściciela, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa pracy, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomości, zarządzanie i administrowanie, nieruchomościami, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym, z pozyskaniem gruntu, budowaniem oraz
sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub obiektów użytkowych,
wyceny nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowania inwestycji, leasing finansowy, pośrednictwo finansowe oraz pomocnicza działalność finansowa związana z obrotem nieruchomościami,
pobieranie czynszu, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych,
37 usługi budowlane związane z wznoszeniem obiektów wszelkiego typu i ich całkowitym wykańczaniem, wykonywanie instalacji,
montaż i wznoszenie obiektów z elementów prefabrykowanych,
wznoszenie konstrukcji stalowych, rozbiórka i burzenie obiektów,
wykonywanie wykopów, wierceń geologiczno-inżynierskich, robót
i związanych z fundamentowaniem, budową dróg w tym szynowych, kolei podziemnej, rurociągów przemysłowych, sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, obiektów
inżynierii wodnej, mostów. tuneli, wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego z obsługą operatorską, sprzątanie obiektów, nadzór
budowlany, 42 usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, usługi w zakresie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania, usługi w zakresie architektury,
usługi ekspertyz inżynierskich, projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, 44 zagospodarowanie i projektowanie terenów zielonych, usługi związane z prowadzeniem: gabinetów kosmetycznych,
fryzjerskich, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ośrodków odnowy
biologicznej, klinik i ośrodków medycznych.

Nr 1/2018
(111) 300816
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Maverick
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 465231

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
glinka bentonitowa, substancje aktywne-pochłaniacze gazów,
2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające
korozji, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty
zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty do usuwania rdzy, 4 smary
do broni, 6 folia aluminiowa, 16 papier do pakowania, papier parafinowany, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 20 skrzynie
z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych oraz środków przeciw wilgoci, 39 pakowanie i składowanie
towarów, magazynowanie, transport morski.
(111) 300817
(220) 2016 12 15
(210) 465238
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bamboo forest
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 5 preparaty do odświeżania
powietrza, odświeżacze samochodowe.
(111) 300818
(220) 2016 12 15
(210) 465245
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) SROKA ŁUKASZ PIELĘGNACJA AUT, Wrocław, PL.
(540) DA DETAILING ACADEMY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: sprzętu audiowizualnego, środków do pielęgnacji, renowacji, malowania, polerowania
pojazdów samochodowych, usługi sprzedaży, reklamy i promocji:
szkoleń, warsztatów, 37 tuning samochodów, malowanie i renowacja
skór, polerowanie samochodów, polerowanie aut, usługi polerowania
pojazdów przy pomocy rotacyjnych systemów polerskich, nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, strojenie silników samochodowych, naprawa karoserii samochodowych, usługi wymiany
szyb samochodowych, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych,
instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, usługi wymiany
przednich szyb samochodowych, renowacja sprzęgieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, konserwacja lub naprawa pojazdów
samochodowych, usługi warsztatów samochodowych w zakresie
konserwacji pojazdów, malowanie natryskowe, aplikacja kwarcowych
i ceramicznych powłok ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia lakieru, usługi nakładania powłok ochronnych na pojazdy w celu
zabezpieczenia lakieru, 41 usługi prowadzenia szkoleń, warsztatów
w zakresie pielęgnacji, renowacji, polerowania, malowania, tuningu
pojazdów samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych.
(111) 300819
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.

(210) 465257
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(540) Zaliczkomat
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe
do pobrania, elektroniczne bazy danych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), programy komputerowe nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, tworzenie i zarzadzanie komputerowymi bazami danych, komputerowe
sporządzanie listy płac, marketing finansowy, usługi marketingowe,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, przetwarzanie danych z listy płac (dla osób trzecich), usługi
przetwarzania danych z listy płac, 36 dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, obsługa płatności, pośrednictwo
w usługach finansowych, pożyczki (finansowanie), pożyczki firmowe,
pożyczki ratalne, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie pożyczek
indywidualnych, usługi finansowania, usługi finansowe świadczone
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, zarządzanie finansami, usługi w zakresie płatności zdalnych, zautomatyzowane usługi
płatnicze, 38 bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej,
elektroniczna transmisja wiadomości i danych, ogłoszenia elektroniczne (telekomunikacja), przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie informacji za pośrednictwem usług
on-line i Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), transmisja
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, przesyłanie
informacji drogą on-line, komunikacja przez terminale komputerowe,
usługi telefonii komórkowej, 42 instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i zarządzanie kompauterowymi bazami danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego.
(111) 300820
(220) 2016 12 15
(210) 465262
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) CBRF. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE im. M. FARADAYA
(510), (511) 42 prace badawczo-rozwojowe z zakresu energetyki
oraz obszarów około energetycznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja,
konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego.
(111) 300821
(220) 2016 12 15
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) NRG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, PL.

(210) 465269
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(540) NRGBOX
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 6 przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 19 budynki przenośne z materiałów niemetalowych, 28 artykuły gimnastyczne, 40 obróbka metalu.
(111) 300822
(220) 2016 12 15
(210) 465275
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 650 let žateckeho chmelarstvi Žatecký svĕtlý LEŽÁK
VÝBĔROVÝ ŽATECKÝ CHMEL BUTELKA ZWROTNA Nigdy nie jeżdżę
po alkoholu
(540)
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(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, naszyjniki, bransoletki,
łańcuszki, breloczki, wisiorki, kolczyki, pierścionki, ozdoby-biżuteria, szpilki ozdobne, medaliony, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, imitacje drogich kamieni, biżuteria
ze szkła sztrasowego, biżuteria komórkowa, kasetki na biżuterię, pudełka z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, medale, dzieła sztuki z metali szlachetnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, palta,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety
z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, bolerka, szorty, koszule, koszulki z krótkim rękawem, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, spódnico-spodnie, sukienki skórzane spodnie, spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury, kombinezony,
bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie dla dzieci, buty,
półbuty, buty sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty
sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, sandały, sandały, drewniaki, pantofle domowe, kapcie
skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia.

(111) 300827
(220) 2016 12 17
(210) 465330
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) KLINIKOWSKA MONIKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MAGIA, Toruń, PL.
(540) pen RAZOR
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, srebrny, czarny
(531) 27.05.01, 20.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 8 golarki.
Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, czerwony,
jasnobrązowy, biały, czarny, ciemnoczerwony
(531) 25.01.15, 25.01.17, 25.01.18, 24.01.10, 24.01.13, 05.11.15,
19.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 05.07.02, 26.05.15, 24.03.07, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 300823
(220) 2016 12 15
(210) 465276
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE.
(540) Dynamic Social Relations
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa.
(111) 300824
(220) 2016 12 16
(210) 465319
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) KULIK-SZEWCZYK AGNIESZKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA, Poznań, PL.
(540) SKYN CONCEPT
(510), (511) 5 licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 40 usługi technika dentystycznego, 44 usługi dentystyczne.
(111) 300825
(220) 2016 12 16
(210) 465321
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) KULIK-SZEWCZYK AGNIESZKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA, Poznań, PL.
(540) SKYN LAB
(510), (511) 5 licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, 40 usługi technika dentystycznego, 44 usługi dentystyczne.
(111) 300826
(220) 2016 12 17
(210) 465329
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 06
(732) PIOTROWSKI JANUSZ JANUS MP, Warszawa, PL.
(540) EVE FEELS

(111) 300828
(220) 2016 12 19
(210) 465398
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE.
(540) Omegaflex
(510), (511) 5 lecznicze roztwory wlewne do karmienia pozajelitowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, pojemniki, torebki oraz urządzenia do przechowywania roztworów leczniczych i środków farmaceutycznych.
(111) 300829
(220) 2016 12 19
(210) 465399
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 20
(732) B. Braun Melsungen AG, Melsungen, DE.
(540) Lipoflex
(510), (511) 5 lecznicze roztwory wlewne do karmienia pozajelitowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, pojemniki, torebki oraz urządzenia do przechowywania roztworów leczniczych i środków farmaceutycznych.
(111) 300830
(220) 2016 12 20
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) MAZURKIEWICZ TOMASZ, Zgorzelec, PL.
(540) OKSY
(540)

(210) 465469

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary optyczne, okulary pływackie, okulary inteligentne, okulary [optyka], okulary antyrefleksyjne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary lodowcowe, okulary
korekcyjne, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary dla
rowerzystów, sznurki do okularów, sznureczki do okularów, okulary
dla dzieci, oprawki do okularów, etui na okulary, soczewki korekcyjne
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[optyka], lupy [optyka], 25 chusty [odzież], odzież gimnastyczna, odzież
treningowa, odzież narciarska, kurtki [odzież], gabardyna [odzież], fartuchy [odzież], poszetki [odzież], odzież wieczorowa, odzież ciążowa,
odzież męska, golfy [odzież], odzież dziana, odzież gotowa, mufki
[odzież], dzianina [odzież], szaliki [odzież], kombinezony [odzież], kaptury [odzież], odzież dżinsowa, halki [odzież], odzież codzienna, swetry
[odzież], odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa.

(111) 300831
(220) 2016 12 21
(210) 465494
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) BERNATT ELŻBIETA, Tychy, PL.
(540) ELEDRIVECO
(510), (511) 9 baterie elektryczne, 12 pojazdy elektryczne.
(111) 300832
(220) 2016 12 21
(210) 465497
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) GDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) GDA SolidMat
(510), (511) 17 materiały izolacyjne dla budownictwa, maty izolacyjne, wodoszczelne membrany izolacyjne, wypełniacze izolacyjne,
19 materiały budowlane niemetalowe, maty budowlane z wypełnieniem zeolitowo-cementowym, niemetalowe maty tkane do użytku
jako materiały geotekstylne w celach budowlanych, materiały cementujące, niemetalowe materiały tkane do betonu, materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, niemetalowe materiały stabilizujące geotekstylne do użytku w budownictwie.
(111) 300833
(220) 2016 12 22
(210) 465526
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 06
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PINI
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 300834
(220) 2016 12 22
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 06
(732) HRYNIWSKI JAN, Poznań, PL.
(540) Petit Bijou
(540)

(210) 465527

(531) 27.05.01, 24.09.04
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, diademy,
klipsy, kolczyki, kolie, pierścionki, wisiorki, akcesoria do biżuterii,
16 materiały piśmienne, długopisy, ołówki, pióra, 28 gry i zabawki,
akcesoria do zabawy, dekoracje i ozdoby choinkowe.
(111) 300835
(220) 2016 12 23
(210) 465582
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 06
(732) CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) MITO Minimum price. Top quality.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie
umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
19 płytki i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne,
glazura, gres, terakota, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie
łazienek, półki, lustra.

(111) 300836
(220) 2016 12 23
(210) 465587
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 06
(732) MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Mentor
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory
interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod
tablice, podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki,
monitory, monitory z ekranem dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów medycznych,
manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki, mikrometry,
mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń, 35 reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prowadzeniu sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami:
tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory interaktywne,
przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod tablice, podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty fotograficzne,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, apertometry stosowane
w optyce, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne
urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki, fotokopiarki, monitory,
monitory z ekranem dotykowym, fotometry, głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawiatury komputerowe, kodery
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, tablety, lasery nie do celów medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki, mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, programy komputerowe,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, elektroniczne tablice ogłoszeń, meble i ich części, w tym biblioteki, biurka, bufety, drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty meblowe, kanapy, komody, kontuary, krzesła, leżaki, ławy, łóżka, łóżeczka
dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, łóżka szpitalne, meble biurowe,
dekoracyjne płyty meblowe, półki meblowe, profile do ram, ściany
meblowe, stoiska wystawowe, stołki, stoły, szafki, toaletki, zabudowy
ścian, witryny meblowe, regały stojące i wiszące, meble uzupełniające,
meble tapicerskie, meble skrzyniowe, meble ruchome (barki), regały
biblioteczne, meble pokojowe, meble kuchenne, meble szkolne, me-
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ble niemetalowe, sofy, stoliki pod komputery, stoły i ich blaty, stoły
do masażu, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szafki, szafki łazienkowe, szafki na lekarstwa, szkatułki na biżuterię, taborety, toaletki meblowe, wózki meblowe, zagłówki, meble nadmuchiwane powietrzem,
meble na kartoteki, kredensy, kredensy kuchenne, meble metalowe,
półki biblioteczne, półki magazynowe, pulpity do pracy w pozycji
stojącej, szafki na akta, usługi marketingowe, usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, internetowej, telewizyjnej, radiowej i z wykorzystaniem innych nośników (mediów), promocji sprzedaży, usługi
agencji reklamy, usługi reklamowe osób trzecich, usługi prowadzenia
agencji reklamowych, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi pośrednictwa handlowego, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi udostępniania bazy danych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej i zarządzania, 41 organizacja i prowadzenie konferencji,
sympozjów i seminariów, kursy i szkolenia zawodowe, hobbystyczne,
przygotowawcze, instruktażowe i doskonalące.

(111) 300837
(220) 2016 12 23
(210) 465590
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) AVIA PRIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AVIAPRIME
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby do konserwacji samolotów, 7 elektryczne narzędzia i urządzenia do konserwacji eksploatacji, naprawy i rozbiórki
samolotów, filtry, 8 nieelektryczne narzędzia i urządzenia do konserwacji, eksploatacji, naprawy i rozbiórki samolotów, 9 programy
komputerowe wspomagające zarządzanie w obszarze lotnictwa,
12 części samolotowe, 17 materiały uszczelniające, 35 sprzedaż
części lotniczych, narzędzi i urządzeń do konserwacji, eksploatacja,
naprawy i rozbiórki samolotów, zarządzanie i doradztwo biznesowe
w obszarze lotnictwa i przemysłu lotniczego, promocja sprzedaży
i usług przemysłu lotniczego, organizowanie targów dla przemysłu
lotniczego, 37 konserwacja i naprawa samolotów i ich części, usługi
w dziedzinie utrzymania i naprawy samolotów i ich części oraz urządzeń dla przemysłu lotniczego, 39 magazynowanie i przechowywanie towarów z wyjątkiem należących do klasy 04, 40 usługi w dziedzinie wytwarzania samolotów i ich części oraz urządzeń dla przemysłu
lotniczego, 41 kursy i szkolenia z zakresu inżynierii lotniczej, szkolenia na symulatorach z zakresu lotnictwa i inżynierii lotniczej, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, organizowanie konferencji, seminariów
i warsztatów w dziedzinie przemysłu lotniczego, samolotów i projektowania części samolotów, certyfikacji, przeglądu, wytwarzania i obrotu częściami zamiennymi w obszarze przemysłu lotniczego, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, 42 doradztwo techniczne
w dziedzinie projektowania, wytwarzania, certyfikacji, funkcjonowania, utrzymania, naprawy samolotów i ich części oraz urządzeń dla
przemysłu lotniczego, usługi w dziedzinie projektowania i certyfikacji samolotów i ich części oraz urządzeń dla przemysłu lotniczego.
(111) 300838
(220) 2016 12 23
(210) 465596
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) FLEX PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) FLEX PEOPLE
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, przydzielanie stanowisk
pracy, biura pośrednictwo pracy, usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze pośrednictwa pracy.
(111) 300839
(220) 2016 12 23
(210) 465613
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Partner Plus
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(111) 300840
(220) 2016 12 23
(210) 465614
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY,
Chorzów, PL.
(540) DOOTI DONUTS
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada,
miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy, nielecznicze słodycze.
(111) 300841
(220) 2016 12 23
(210) 465615
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY,
Chorzów, PL.
(540) FUNBAKE
(510), (511) 30 ciasta, chleb i bułki, ciastka, pączki, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, kakao, cukier, czekolada,
miód, lody, potrawy na bazie mąki, przyprawy, nielecznicze słodycze.
(111) 300842
(220) 2016 07 25
(210) 465651
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 06
(732) FAZÁ AHMAD NZOZ PRIMA-MED, Dopiewo, PL.
(540) PRIMA MED
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.02, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 300843
(220) 2016 12 27
(210) 465668
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kinga pienińska
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 300844
(220) 2016 12 27
(210) 465670
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) GFT-GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) sportiva
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 300845
(220) 2016 12 27
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) SZYNDLER ARTUR, Warszawa, PL.
(540) KRYSZTAŁY CZASU
(540)

(210) 465681

Kolor znaku: jasnoniebieski, czerwony, czarny, zielony,
ciemnoszary, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.01
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(510), (511) 9 edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na dyskietki, etui
na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smartfony, etui
na okulary, etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], etui typu
Flip Cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, futerały
na laptopy, futerały na elektroniczne notesy, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, futerały na tablety, futerały na telefony,
futerały na telefony komórkowe, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu netbook,
grafiki komputerowe do pobrania, grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, karty kolekcjonerskie magnetyczne, książki audio,
książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane na płytach, książki zapisane na taśmach, futerały przystosowane do notebooków, gazety elektroniczne do pobrania, nagrane cyfrowe taśmy
audio-DAT, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane płyty DVD zawierające gry, nagrane dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, nagrane dyski wideo, nagrane filmy, nagrane
karty pamięci typu flash, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane
kasety wideo z kreskówkami, nagrane kasety wideo z nagraniami
muzycznymi, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, nagrane oprogramowanie gier
komputerowych, nagrane płyty kompaktowe-płyty CD, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty kompaktowe zawierające
gry, nagrane płyty VCD, nagrane programy do podręcznych gier
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, nagrane programy gier komputerowych, nagrane taśmy audio z grami, nagrane taśmy audio niemuzyczne, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi,
nagrane taśmy muzyczne, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi,
nagrane taśmy wideo zawierające gry, nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania magnetyczne, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania
muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z filmami, nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, notesy elektroniczne, notatniki elektroniczne, oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do gier
komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie gier komputerowych
do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, płyty
nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty-nagrania
dźwiękowe, płyty kompaktowe z muzyką, płyty kompaktowe [audio-wideo], płyty kompaktowe audio, płyty kompaktowe, podkładki
do myszek komputerowych, podkładki pod myszki, podkładki pod
myszy, podkładki pod myszy komputerowe, podświetlone reklamy,
podświetlone tablice ogłoszeń, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, pokrowce ochronne na czytniki książek elektronicznych, pokrowce ochronne na palmtopy, pokrowce ochronne na telefony komórkowe, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce przeciwkurzowe na komputery, publikacje elektroniczne, do pobrania,
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne ładowalne,
publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, torby do noszenia komputerów, torby na aparaty

267

fotograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych, pobieralne broszury elektroniczne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki-artykuły biurowe, albumy kolekcjonerskie, arkusze
celulozy regenerowanej do owijania, arkusze do pakowania z papieru, arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, arkusze informacyjne, arkusze papieru-artykuły papiernicze, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły
papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze, banery wystawowe
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety wstępu,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny
w dziedzinie gier, biurowe artykuły papiernicze, blistry, blistry do pakowania, bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloczki do zapisywania, bloczki do zapisywania wyników, bloczki do notowania zamówień, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki
notatnikowe, bloki listowe, bloki papierowe, bloki z luźnymi kartkami, brązowy papier do pakowania, broszury, broszury dotyczące gier,
broszury drukowane, broszury z programem, cenniki, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, cienki papier, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma-periodyki, czasopisma z plakatami, czyste papierowe zeszyty, dekoracje z papieru [flagi],
dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, długopisy kolorowe, długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych,
dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane arkusze informacyjne, druki w formie obrazów, drukowane bilety, drukowane dyplomy-nagrody, drukowane emblematy, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery
informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane
karty informacyjne, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi
informacjami elektronicznymi, drukowane komunikaty prasowe,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane nagrody, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane papierowe tablice
reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowany materiał promocyjny, dwustronna taśma klejąca
do użytku biurowego, dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, etui na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etykietki
z ceną, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety
wysyłkowe, etykiety z papieru, figurki wykonane z papieru, figurki
wykonane z tektury, figurki z papieru, flamastry, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z tworzyw
sztucznych do opakowań, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych
do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie do okładania książek, folie bąbelkowe do pakowania, folie z pęcherzykami powietrza, gazety,
gazety codzienne, graficzne reprodukcje, ilustrowane albumy, instrukcje do gier komputerowych, instrukcje komputerowe, instrukcje
obsługi do użytku z komputerami, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze spotkań-agendy, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kalendarze z kartkami do wyrywania, kalkomanie przylepne,
kalkomanie na gorąco, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, kartki
okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki papieru
do robienia notatek, kartki papieru [wkłady], kartki świąteczne, kartki
urodzinowe, kartki z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka
do pakowania, w formie składanej, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka na prezenty, kartony do dostarczania towarów, kartony do pakowania, kartony z tektury do pakowania, kartony
na prezenty, karty, karty do kolekcjonowania, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty informacyjne, karty obrazkowe, karty
okolicznościowe, karty pocztowe, karty wyników, karty z tworzyw
sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, kieszonkowe notesy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kolorowe ołówki grafitowe, kolorowy karton, komiksy, komiksy-książki, komunikaty prasowe-materiały drukowane, koperty, koperty [artykuły
piśmienne], koperty do użytku biurowego, koperty papierowe
do pakowania, koperty z tworzyw sztucznych, kostki do notowania,
koszulki do przechowywania zbiorów, książeczki do kolorowania,
książeczki z opowiadaniami dla dzieci, książki, książki beletrystyczne,
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książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki do malowania, książki do rysowania, książki fantasy, książki niebeletrystyczne, książki z dziedziny gier i grania, książki z grafiką, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z rozkładanymi obrazkami,
kubki na ołówki, listy informacyjne, magazyny w zakresie gier i grania, mapy, mapy wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, materiały do pakowania z kartonu, materiały do pakowania z papieru,
materiały do opakowywania, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały na okładki książek, materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, materiały piśmienne, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, nadruki, naklejki, naklejki [kalkomanie],
nalepki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki
ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki
w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe,
notesy na zapiski, obrazy, obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obwoluty książek, obwoluty
na dokumenty, obwoluty papierowe na książki, ochronne okładki
na książki, odbitki fotograficzne, odbitki, odbitki artystyczne graficzne, odbitki kolorowe, okładki czasopism, okładki książek, okładki
książkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], okładki skórzane do terminarzy
spotkań, opakowania książek, opakowania kartonowe, opakowania
na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie
na prezenty świąteczne, oprawione plakaty, oprawy do obrazów,
oprawy do piór i ołówków, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, oprawy
książek, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe,
organizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, papier do drukowania metodą sublimacji barwników, papier
do kopiowania, papier do kalkomanii, papier do etykietowania, papier do korespondencji, papier do owijania i pakowania, papier
do owijania książek, papier do pakowania prezentów, papier do pisania listowy, papier listowy, papier liniowany [gotowy produkt], papier
listowy z nagłówkiem, papier listowy-produkty gotowe, papier
na oprawy książek, papier na publikacje, papier na torebki i worki,
papier na wizytówki-produkt półprzetworzony, papier pakowy siarczanowy, papier termotransferowy, papier w arkuszach-artykuły piśmienne, papier zeszytowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe kalkomanie przenoszone na gorąco-naprasowanki, papierowe
materiały biurowe, papierowe podstawki, papierowe podstawki pod
kufle do piwa, papierowe podstawki pod szklanki, papierowe pudełka do pakowania, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, papierowe torby na prezenty, papierowe torebki do pakowania, papierowe wyroby artystyczne, periodyki, periodyki-czasopisma,
periodyki drukowane, pióra i długopisy, pióra i długopisy-artykuły
biurowe, bloczki do pisania notatek, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plansze, płytki grawerskie, pocztówki, pocztówki i widokówki, podkładka na biurko, podkładki do papieru do pisania, podkładki do pisania z klipsem,
podkładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładki
pod kufle do piwa, podkładki pod szklanki z tektury, podkładki stołowe z papieru, podstawki na długopisy i ołówki, podstawki na stół
papierowe, podstawki na korespondencję, podstawki papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, podstawki pod szklanki z kartonu,
podstawki pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki z papieru,
pojemniki kartonowe, pojemniki na akta, pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, pojemniki na bloczki do notowania,
pojemniki na długopisy, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki papierowe, pojemniki wykonane z papieru, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki wysyłkowe z tektury, pojemniki z papieru do pakowania, poradniki do gier komputerowych,
poradniki-podręczniki, poradniki strategiczne do gier w karty, powieści, powieści graficzne, prace malarskie i kaligraficzne, przybory
szkolne-artykuły piśmienne, publikacje drukowane, publikacje drukowane dotyczące komputerów, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
pudełka kartonowe na drobne upominki, pudełka na artykuły piśmienne, pudełka na pióra i długopisy, pudełka na prezenty, pudełka
na prezenty z papieru, pudełka tekturowe, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka
z papieru, pudła opakowaniowe kartonowe, pudła papierowe, rekla-
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my drukowane, rękopisy książek, reprezentacje graficzne-rysunki,
obrazy, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, reprodukcje obrazów, ryciny-grafika, ryciny i ich reprodukcje, ryciny-grawerowanie, rysunki, rysunki graficzne, rysunki satyryczne w gazetach-materiały drukowane, samoprzylepne etykiety drukowane,
samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregatory biurowe, segregatory do użytku
w biurze, segregatory do prezentowania, segregatory-materiały biurowe, segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, serie książek
beletrystycznych, serie książek niebeletrystycznych, serie książek
ze wskazówkami do gier wideo, serwetki stołowe papierowe, serwetki z celulozy do użytku domowego, składane pudełka kartonowe,
składane pudełka z papieru, skoroszyty, skoroszyty i segregatory,
skórzane okładki na książki, skórzane zakładki do książek, sprzęt
do gier fabularnych w postaci podręczników, stemple do pieczętowania, stemple do znakowania, stemple na atrament, stojaki biurkowe na wizytówki, stojaki na akcesoria biurkowe, stojaki na dokumenty, stojaki na dokumenty na biurko, stojaki na kalendarz, stojaki
na kalendarze biurkowe, stojaki na korespondencję, stojaki na papier-wyposażenie biurowe, stojaki na pióra i długopisy, stojaki
na przyrządy do pisania, strategiczne przewodniki w formie czasopism do gier video, świecący papier, szablony-artykuły piśmienne,
syntetyczny papier wysokiej jakości typu bond, szablony do rysowania zapobiegające wyjeżdżaniu za linię, szare koperty, szkice, szkicowniki, szkolne zeszyty, szyldy papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tabele drukowane,
tabele wyników, taśma klejąca, taśma klejąca-artykuły papiernicze,
taśma klejąca [materiały piśmienne], taśma klejąca pakowa, taśma
przylepna (dozowniki-) [artykuły biurowe], taśmy do kodów kreskowych, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy klejące do celów papierniczych, taśmy klejące do pakowania, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, taśmy przylepne do celów biurowych, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, teczki [artykuły biurowe], teczki-artykuły
papiernicze, teczki do użytku biurowego, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki na korespondencję, teczki na listy, teczki papierowe, teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania-zestawy, teczki z kieszonkami do użytku
biurowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], terminarze, terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, terminarze [materiały drukowane], terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze tygodniowe, terminarze ścienne, torby na prezenty, torby na zakupy, torby na zakupy
z tworzywa sztucznego, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe na zakupy, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, tuby z tektury, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne,
ulotki reklamowe, upominkowe artykuły papiernicze, upominkowe
etui na przybory do pisania, wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia],
wizytówki, wkład papierowy, wystawowe kartonowe pudełka, zakładki, zakładki do książek, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zaproszenia, zawiadomienia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy na biurko, zestawy piór i długopisów, zestawy
piśmienne, zeszyty, zeszyty do pisania, zeszyty do pisania lub rysowania, zeszyty do zapisywania danych, zeszyty na wypracowania,
28 drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drukowane losy
loteryjne, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, figurki do zabawy, figurki do zabawy wykonane z tworzyw
sztucznych, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe
do kolekcjonowania, futerały na akcesoria do gier, gry, gry elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry karciane, karty
do gier, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry mechaniczne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry towarzyskie, gry quizowe, gry towarzyskie na przyjęcia, gry w kości, gry wojenne z użyciem
figurek żołnierzy, gry z obręczami, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, żetony do gier, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry typu
pinball, karty do gry, karty do gry i gry w karty, karty na wymianę-gry
karciane, klocki do budowy-zabawki, klocki do łączenia-zabawki,
klocki do zabawy, klocki do zabawy konstrukcyjne, klocki do zabawy,
które można wzajemnie łączyć, kości do gry, kubki na kości do gry,
łamigłówki, maski papierowe, maskotki, miniaturki do gry, miniaturki
wykorzystywane w grach wojennych, modele będące zabawkami,
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modele do użytku w grach fabularnych, modele do użytku w grach
wojennych, modele kolei, modele kolejki, modele konstrukcji
w zmniejszonej skali-zabawki, modele pojazdów do zabawy, modele
pojazdów w zmniejszonej skali-zabawki, modele pojazdów w zmniejszonej skali, modele samochodów, modele rakiet do zabawy, modele
samochodów do zabawy, modele samochodów w zmniejszonej skali-zabawki, modele samolotów-pomniejszone w skali, modele roślin
w zmniejszonej skali, modele samochodów w zmniejszonej skali-przedmioty do zabawy, modele samochodów-zabawki lub przedmioty do zabawy, modele pojazdów sterowane radiowo, modele
budynków w zmniejszonej skali-zabawki, modele samolotów
w zmniejszonej skali, modele z tworzyw sztucznych będące zabawkami, modele-zabawki, modelowane figurki zabawkowe z tworzyw
sztucznych, plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, pluszowe
zabawki, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek,
postacie z bajek fantasy-zabawki, przenośne podręczne gry komputerowe, przenośne podręczne gry wideo, przenośne podręczne gry
z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, przenośne podręczne gry elektroniczne, pudełka na karty do gry, puzzle, puzzle-zabawki, sklepy zabawkowe,
śmieszne drobiazgi-przedmioty do zabawy, śmieszne drobiazgi
w postaci robaczków w pudełkach, śmieszne gadżety-atrapy, śmieszne gadżety na imprezy, tańce-bibeloty, podarki na przyjęcia, układanki-puzzle, urządzenia do gier, zabawki dla dzieci, zabawki
do wody, zabawki do wanny, zabawki drewniane, zabawki pluszowe,
zabawki w postaci puzzli, zabawki wykonane z gumy, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki z tworzyw sztucznych, zestawy
części sprzedawane w komplecie do wykonywania modeli zabawek,
zestawy do składania modeli-zabawki, zestawy gier planszowych,
zestawy klocków zabawkowych do budowy, zestawy modelarskie,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania-zabawki, zestawy
pytań do gier planszowych, żetony do gier, żetony i kostki do gry-wyposażenie do gier, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, balony, balony do gry.
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(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK Tracing
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
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usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.
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Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.
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(111) 300848
(220) 2016 12 27
(210) 465686
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK Trigger Service
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.
(111) 300849
(220) 2016 12 27
(210) 465687
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK Klient Indywidualny
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych
i o osobach fizycznych, usługi w zakresie sporządzania i publikowa-
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nia analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie,
przechowywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji gospodarczych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych,
badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie raportów branżowych i konsumenckich,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, budowanie wizerunku firmy, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, windykacja należności,
usługi w zakresie opracowywania raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i innych instytucji finansowych, usługi w zakresie sporządzania raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie
prowadzenia studiów sektorowych i publikacji wyników tych studiów, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne drogą on-line książek,
tekstów, artykułów, periodyków, organizowanie szkoleń o tematyce
bankowej i informacji bankowej, kredytowej, nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, 42 tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
udostępnianie baz danych, udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych, prowadzenie tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości
i tematyki kredytowej.

(111) 300850
(220) 2016 12 28
(210) 465697
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) INCHOMEAWAY BOOKING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MODERN CHINA RESTAURANT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży
hurtowej i detalicznej żywności i potraw gotowych oraz napojów,
w tym poprzez Internet, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu hoteli,
pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków SPA, kawiarni,
kafeterii, restauracji, firm dostarczających potrawy i napoje, świadczących usługi cateringowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej,
usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracji samoobsługowych, restauracji sieciowych, barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów przekąskowych, barów samoobsługowych, pubów,
stołówek, jadłodajni, przenośnych placówek gastronomicznych,
kawiarni, kafeterii, cukierni, winiarni, usługi w zakresie przygotowywania oraz dostarczania potraw i napojów, usługi cateringowe,
usługi w zakresie przygotowywania dań na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja przyjęć (żywność i napoje), wynajmowanie sal na posiedzenia
i na urządzanie imprez okolicznościowych, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
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(111) 300851
(220) 2016 12 28
(210) 465713
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK VIT
(540)

24.01.03, 01.01.05, 05.11.15, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo o smaku kawy,
piwo jasne typu ale, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje
alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje alkoholowe, napoje energetyczne zawierające alkohol.
(111) 300854
(220) 2016 12 28
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 06
(732) CIEPLIK JOLANTA, Wygiełzów, PL.
(540) KANCELARIA CIEPLIK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 01.15.15, 05.07.10, 05.07.12, 05.07.13, 05.07.15, 05.07.22, 05.07.24,
25.01.15, 26.04.04, 27.05.05, 29.01.15, 27.07.01, 05.03.11, 05.11.17
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe nektary
owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, soki
warzywne [napoje], napoje witaminizowane, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
(111) 300852
(220) 2016 12 28
(210) 465718
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) CHMIELEWSKI ROBERT CENTRUM MEDYCZNE VITA MED,
Chotomów, PL.
(540) PRIME CLINIC
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków, 41 prowadzenie szkoleń,
44 usługi medyczne, kosmetologia, konsultacje lekarskie, prowadzenie klinik.
(111) 300853
(220) 2016 12 28
(210) 465732
(151) 2017 07 06
(441) 2017 01 30
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) ROMPER R PREMIUM Beer STRONG
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, czerwony, jasnożółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.13.99, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.16,
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(210) 465738

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.07.01, 03.07.02, 03.07.19, 03.07.24, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 księgowość, księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość, księgowość i rachunkowość, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności
księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, przygotowanie listy
płac, sporządzanie listy płac, komputerowe sporządzanie listy płac,
pomoc w sporządzaniu listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób
trzecich], usługi w zakresie sporządzania listy płac, usługi doradcze
w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie danych z listy płac
[dla osób trzecich], przygotowywanie pakietów płacowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skomputeryzowane
prowadzenie rachunkowości, udostępnianie informacji dotyczących
kont [rachunkowość], rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych,
skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość],
rachunkowość na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi rachunkowości w zakresie czesnego,
doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie
kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, audyt
sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem, sporządzanie wyciągów z konta, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], planowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie wymiaru podatku
[rachunki], przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi,
udostępnianie
skomputeryzowanych
danych
związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
i operacji z zakresu działalności, usługi outsourcingu w dziedzinie
operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, sporządzanie sprawozdań finansowych,
przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw,
sporządzanie bilansów finansowych, przygotowywanie
profesjonalnych bilansów dla firm, prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, skomputeryzowane zarządzanie
rejestrami, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie
rejestrów aktywów [dla osób trzecich], kompilacja rejestrów dotyczących importerów, tworzenie rejestrów dotyczących importerów,
tworzenie rejestrów do tyczących eksporterów, kompilacja rejestrów
dotyczących eksporterów, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu
inwentarza, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, sporządzanie dokumentów dotyczących opodat-
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kowania, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów, powielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi
fotokopiowania dokumentów], zadania kopiowania dokumentów,
powielanie [kopiowanie] dokumentów, kopiowanie dokumentów
na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier],
konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie
sprawozdań rynkowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, interpretacja danych dotyczących badań rynku, usługi w zakresie rozliczeń, kontrola zapasów magazynowych, skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, kontrola stanu zapasów
w oparciu o bazy danych, księgowanie kosztów, usługi biznesowe
biegłych księgowych, usługi księgowania kosztów opłat szkolnych,
usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, rachunkowość, rachunkowość komputerowa, skomputeryzowana rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm,
wystawianie rachunków, fakturowanie, sporządzanie faktur, usługi
w zakresie fakturowania, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw,
36 doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi związane z podatkami [nie księgowość], usługi płacenia rachunków online,
usługi związane z opodatkowaniem płac, doradztwo podatkowe
[nie prowadzenie rachunków], usługi w zakresie rachunków bieżących, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi
w zakresie rachunków debetowych, usługi w zakresie regulowania
rachunków, usługi w zakresie rachunków bankowych, doradztwo
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi informacyjne
dotyczące zautomatyzowanego opłacania rachunków, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, konsultowanie zeznań
podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi polegające na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych, doradztwo
i analiza finansowa, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, organizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale
trwałym, usług w zakresie finansowania i ocena podatkowa, doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi realizacji płatności podatków, planowanie podatkowe [nie księgowe], ocena i wycena podatkowa, usługi podatkowe i celne, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, planowanie finansów w zakresie podatków, doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, wycena aktywów [finansowa], wycena kapitału akcyjnego, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi w zakresie rozchodów kasowych, zarządzanie
programami społecznych świadczeń pracowniczych, wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji dotyczących
obliczania składek ubezpieczeniowych, doradztwo finansowe, oceny
finansowe, analizy finansowe, informacje finansowe, opracowania finansowe, planowanie finansowe, finansowe usługi konsultingowe,
skomputeryzowane analizy finansowe, doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, gromadzenie informacji finansowych,
sporządzanie raportów finansowych, usługi dotyczące finansów
przedsiębiorstw, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, informacje finansowe i wyceny, zarządzanie finansami dla firm, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, wyceny i analizy finansowe, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, przeprowadzanie
studium wykonalności finansowej, usługi finansowych baz danych,
usługi oceny ryzyka finansowego, doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi związane z niewypłacalnością [finanse], profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów, usługi konsultacyjne dotyczące
finansów korporacyjnych, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie finansów, finansowe usługi
rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi w zakresie wyceny finansowej,
porady w zakresie wyceny finansowej, usługi doradcze dotyczące
kwestii finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych,
planowanie majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], usługi
w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie ocen finansowych,
komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami,
doradztwo finansowe dotyczące programów akcji pracowniczych,
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi do-
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radztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze
w zakresie strategii finansowych, dostarczanie informacji związanych
z kontami finansowymi, usługi doradztwa finansowego związane
z niewypłacalnością, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, porady finansowe związane z programami akcji pracowniczych,
usługi w zakresie badań i analiz finansowych, restrukturyzacja długów, organizacja ściągania długów, usługi w zakresie zarządzania
długami, konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, udostępnianie rachunków bieżących, usługi w zakresie dyskonta faktur, usługi w zakresie
faktoringu faktur.

(111) 300855
(220) 2016 12 28
(210) 465739
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 13
(732) GV ELK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BRAMA MAZUR GALERIA HANDLOWA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami.
(111) 300856
(220) 2016 12 28
(210) 465742
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 06
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) PREMIUM QUALITY
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 5 pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, majtki dla osób z brakiem czynności fizjologicznych,
wkładki urologiczne, 10 podkłady higieniczne na łóżko dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych.
(111) 300857
(220) 2016 12 28
(210) 465743
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 06
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) LintOff Paste
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych,
premiksy do celów leczniczych dla zwierząt domowych i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych do celów innych niż lecznicze.
(111) 300858
(220) 2016 12 28
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) A. Nattermann & Cie. GmbH, Kolonia, DE.
(540) Essentiale MAX

(210) 465759
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, pomarańczowy, zielony,
złoty, żółty, ciemnoczerwony
(531) 02.09.25, 25.07.03, 26.05.04, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych, suplementy żywnościowe, witaminy, substancje mineralne do celów medycznych.
(111) 300859
(220) 2016 12 28
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) JASIŃSKA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ
(540)

(210) 465764

Kolor znaku: zielnony, ciemnozielony
(531) 05.05.12, 05.05.19, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, olejek esencjonalny, bergamotkowy, golteriowy, jaśminowy, lawendowy, migdałowy, różany,
cytrynowy, olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, toaletowe, olejki eteryczne jako aromaty
do napojów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, esencja eteryczna, esencje z mięty, cytrynowe olejki eteryczne, woda kolońska, lawendowa, perfumowana, toaletowa, zapachowa, ekstrakty kwiatowe do perfum,
produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka,
kadzidła, dezodoranty dla ludzi, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych, potpourri jako
mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe,
kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, lakiery do paznokci,
błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne,
ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki, kosmetyki zawierające kolagen, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, kosmetyczne maseczki zawierające kolagen, kremy kosmetyczne zawierające kolagen,
kremy wybielające do skóry, preparaty do odchudzania, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, toaletowe produkty, zestawy kosmetyków zawierające kolagen, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
nie do celów leczniczych, wazelina do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, preparaty
do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów medycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, barwniki do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła
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dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła
do ożywiania koloru tkanin, preparaty do odbarwiania, ściereczki
nasączone detergentami do czyszczenia, środki do namaczania prania, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze stosowane w pralnictwie, 5 kolagen do celów medycznych, kolagen, kalomel, kurara, osocze krwi, aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy
do celów farmaceutycznych, preparaty organoterapeutyczne, algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy
do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty,
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów medycznych,
gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski
do celów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper włoski
do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna,
lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych,
kamforowy olejek do celów medycznych, olejek z kopru do celów
leczniczych, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy
do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora,
mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa
do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych,
mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych,
octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych,
sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty uboczne
procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska
do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych,
żelatyna do celów medycznych, preparaty białka do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, leki pomocnicze, 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, białko-
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we suplementy diety, suplementy diety zawierające lecytynę, środki
na uspokojenie nerwów, środki nasenne, środki odkażające, środki
przeciw gorączce, środki przeciw migrenie, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów
medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady gorczycowe, wata antyseptyczna, wata
aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry
do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne preparaty
nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako artykuły higieniczne,
majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy,
pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
pieluchy higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy przylepne
do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych,
balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, chinowa kora
do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki
przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele
lecznicze, kąpiele tlenowe, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki przeciw migrenie, opłatki do celów
famiaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych,
papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów
farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty dla
organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów,
preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, 35 agencje
reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek,
rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama bilboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji
na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa-
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nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych
w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie
wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż produktów: bazy do perfum kwiatowych,
olejek esencjonalny, bergamotkowy, golteriowy, jaśminowy, lawendowy, migdałowy, różany, cytrynowy, olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, toaletowe, olejki
eteryczne jako aromaty do napojów, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, esencja
eteryczna, esencje z mięty, cytrynowe olejki eteryczne, woda kolońska, lawendowa, perfumowana, toaletowa, zapachowa, ekstrakty
kwiatowe do perfum, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [perfumeria], kadzidełka, kadzidła, dezodoranty dla ludzi, antyperspiranty
jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby
perfumeryjne, safrol, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych,
potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze
zapachowe, kosmetyki upiększające, preparaty do makijażu, lakiery
do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust, szminki, pomady
do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki, kosmetyki zawierające kolagen, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, kosmetyczne
maseczki zawierające kolagen, kremy kosmetyczne zawierające kolagen, kremy wybielające do skóry, preparaty do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, toaletowe produkty, zestawy kosmetyków zawierające kolagen, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
nie do celów leczniczych, wazelina do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, preparaty
do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów medycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, barwniki do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, preparaty
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kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła
do ożywiania koloru tkanin, preparaty do odbarwiania, ściereczki
nasączone detergentami do czyszczenia, środki do namaczania prania, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze stosowane w pralnictwie, kolagen do celów medycznych, kolagen, kalomel, kurara, osocze krwi, aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy
do celów farmaceutycznych, preparaty organoterapeutyczne, algicydy, hydrastyna, hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy
do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry
do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty,
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, biologiczne, preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów medycznych,
gwajakol do celów farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój lekarski
do celów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper włoski
do celów leczniczych, olejek z kopru do celów leczniczych, jodyna,
lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych,
kamforowy olejek do celów medycznych, olejek z kopru do celów
leczniczych, olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy
do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora
do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, krotonowa kora,
mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa
do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, melisowa woda do celów farmaceutycznych,
mentol, mięta do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych, moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych,
octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych,
sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, produkty uboczne
procesu przeróbki ziaren zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa. woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska
do kąpieli leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych,
żelatyna do celów medycznych, preparaty białka do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, tłuszcze do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, leki pomocnicze, 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,
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artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające lecytynę, środki
na uspokojenie nerwów, środki nasenne, środki odkażające, środki
przeciw gorączce, środki przeciw migrenie, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów
medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła, lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady gorczycowe, wata antyseptyczna, wata
aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry
do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze, plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet chemicznych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, bakteriobójcze środki,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi, czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne preparaty
nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako artykuły higieniczne,
majtki higieniczne dla nietrzymających moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy,
pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
pieluchy higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, taśmy przylepne
do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych,
balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki do odstraszania owadów, chinowa kora
do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki
przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele
lecznicze, kąpiele tlenowe, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki przeciw migrenie, opłatki do celów
farmaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych,
papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów
farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty dla
organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty medyczne na porost włosów,
preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne
przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu się stóp,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
próby kliniczne, badania naukowe, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi chemiczne, analizy chemiczne, analizy wody, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, usługi graficzne, usługi komputerowe w szczególności
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie two-
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rzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer
i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych,
tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio,
wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi
dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie
i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie
danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz
danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje,
w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (APl) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego,
usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie
do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji
mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, 45 badania prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne administrowanie
licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie
prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych online, rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne].

(540)

(111) 300860
(220) 2016 12 29
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) 5RINGS PTE. LTD., Singapur, SG.
(540)

(111) 300862
(220) 2016 12 29
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) RADACZYŃSKA IZABELA, Smolec, PL.
(540) Lucjan Solski Warszawa 1923

(210) 465767

Nr 1/2018

(531) 02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 02.01.30, 23.01.01, 26.01.03,
26.01.14, 28.03.99
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych, usługi kawiarni, usługi kafeterii,
usługi jadłodajni, usługi barów, usługi kateringowe, usługi restauracji
serwujących dania na wynos.
(111) 300861
(220) 2016 12 29
(210) 465768
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) EAST WINES GROUP
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 05.01.19, 05.07.10, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 05.03.04, 29.01.12
(510), (511) 35 import i eksport, pośrednictwo handlowe, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych i promocyjnych,
promocja sprzedaży, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie następujących towarów: mięso, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane lub przetworzone, orzechy
preparowane, preparaty z wszystkich w/w produktów zawarte w tej
klasie, produkty mleczne (sery), przekąski sporządzone z warzyw,
owoców, orzechów także przetworzonych lub w przeważającej
części z tych produktów, gotowe dania i części składowe dań przygotowane z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców morza, owoców
i warzyw konserwowanych, gotowanych lub przetworzonych, produktów mlecznych i nabiału lub w większości z tych produktów, ryż,
makarony, produkty zbożowe śniadaniowe i preparaty zbożowe,
herbata, kawa, kakao, czekolada do picia, esencje kawowe, ekstrakty
kawowe, mieszanki kawy i cykorii, cykoria i mieszanki cykorii, wszystkie w/w mające zastosowanie jako namiastki kawy, niemedyczne
słodycze, ciasta, ciasteczka, ciastka, herbatniki, lód, lody, produkty
lodowe, mrożony jogurt, mrożone słodycze, słodkie desery przygotowane na bazie kakao i czekolady, chleb, napoje na bazie herbaty,
kawy i czekolady, przekąski, gotowe dania i części składowe dań sporządzone z ryżu, makaronu, kasz, preparatów zbożowych lub w przeważającej części z tych towarów, czekolada, pizza, spody do pizzy,
sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do sałatek, majonezy, piwo, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów
alkoholowych z wyjątkiem piwa, w tym wina.
(210) 465800

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 27.05.01, 04.02.11
(510), (511) 16 okładki na paszporty, okładki, obwoluty, okładki
na czeki, piórniki, etui na pióra, 18 wyroby ze skóry: aktówki, dyplomatki, walizki, portfele, portmonetki nie z metali szlachetnych, torby
podróżne, torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, torby plażowe, sakwy ze skóry, sakiewki ze skóry, torby na kółkach, nesesery, tornistry szkolne, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, torby myśliwskie,
worki myśliwskie, etui na klucze, skórzane paski.
(111) 300863
(220) 2016 12 30
(210) 465811
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld, DE.
(540) Feliciana
(510), (511) 29 dania gotowe, częściowo obrobione i w pół przygotowane, głównie składające się z mięsa i/lub kiełbasy i/lub drobiu i/lub
dziczyzny i/lub ryb i/lub owoców morza i/lub warzyw i/lub owoców,
wszystkie wyżej wymienione towary, o ile to możliwe również w postaci schłodzonej lub mrożonej, 30 dania gotowe, częściowo obrobione i w pół przygotowane, głównie z makaronu i/lub produktów
zbożowych, makarony, pizze, quiches (zapiekanki), tarty w postaci
tradycyjnego dania alzackiego na bazie ciasta chlebowego, cebuli,
boczku i śmietany z wyjątkiem tart na słodko, wszystkie uprzednio
wymienione towary, o ile to możliwe również w postaci schłodzonej
lub mrożonej.
(111) 300864
(220) 2016 12 30
(210) 465833
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) SCORPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) SCORPIO
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 03.09.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż maszyn, materiałów poligraficznych oraz
oprogramowania dla fleksografii, introligatorni, offsetu i tampondruku, 37 serwis techniczny dla maszyn i urządzeń poligraficznych,
42 doradztwo techniczne.
(111) 300865
(220) 2017 01 02
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) SUNWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) sunwind
(540)

(210) 465859

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 01.03.02, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje przemysłowe, smary, paliwa, w tym kopalne i gazowe, silnikowe, lotnicze, gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, energia
elektryczna, słoneczna energia elektryczna, produkty energetyczne,
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produkty, ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, 9 urządzenia fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, ogniwa
słoneczne, baterie słoneczne, w tym do użytku domowego, do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, płyty
słoneczne, stacje transformatorowe, urządzenia do magazynowania
elektryczności i energii, układy pomiarowo-rozliczeniowe energii
elektrycznej, 35 usługi sprzedaży energii elektrycznej, paliw, w tym
kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów
ropopochodnych i energetycznych, pośrednictwo w sprzedaży
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
także za pomocą elektronicznej lub internetowej platformy, administrowanie działalnością gospodarczą, w tym w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych,
świadczenie usług handlowych w celu zaopatrywania w energię
elektryczną, paliwa, w tym kopalne i gazowe, gaz ziemny, ropę naftowy, produkty ropopochodne i energetyczne dla osób trzecich, akceptacja, przygotowywanie i realizacja zamówień w zakresie dostaw
energii, gazu, paliw, badania rynku, sondaże opinii, opracowywanie
analiz kosztów, statystyk w dziedzinie dostarczania energii, gazu, paliw, administrowanie na rzecz osób trzecich instalacjami produkującymi, przekazującymi, zaopatrującymi w energię, w tym elektryczną
i cieplną, gaz lub wodę, analizy kosztów i korzyści, usługi w zakresie
oceny kosztów, wyceny handlowe, wykonywanie zestawień kosztów
dostawy energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych,
gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych dla osób trzecich, reklama, prowadzenie kampanii reklamowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla
klientów, dostawców oraz planami promocyjnymi i bonusowymi,
informacja on-line dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, prezentacji w celach
handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci
komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja
próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie,, 36 usługi finansowe
i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami,
w tym kopalnymi i gazowymi, gazem ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, inwestycje finansowe
w zakresie przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu energią
elektryczną, gazem, paliwami, gazem ziemnym, ropą naftową, węglem, doradztwo finansowe i inwestycyjne, w tym związane z energią elektryczną, paliwami, w tym kopalnymi i gazowymi, gazem
ziemnym, ropą naftową, produktami ropopochodnymi i energetycznymi, ubezpieczenia, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeniowych, 37 usługi budowlane, instalacja, konserwacja, montaż,
naprawa urządzeń, maszyn lub instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, wodnych, instalacja, konserwacja, montaż, naprawa
urządzeń, maszyn lub instalacji do oszczędzania energii, do wytwarzania energii, do produkcji energii, do dystrybucji lub kontroli energii, do kompensacji mocy biernej, instalacja, konserwacja, naprawa,
montaż generatorów energii elektrycznej, instalacja, konserwacja,
naprawa, montaż, obsługa stacji transformatorowych, modernizacja
układów pomiarowo-rozliczeniowych, obsługa i naprawa pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi budowy, naprawy i konserwacji obiektów liniowych,
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych oraz sieci zasilających do transportu
gazu ziemnego, ropy, energii elektrycznej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 wytwarzanie
energii, wytwarzanie produktów rafinacji, wytwarzanie paliw, przetwarzanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji,
usługi uszlachetniania paliw i gazów, usługi w zakresie produkcji
ciepła, recykling, uzdatnienie odpadów i elektrośmieci, oczyszczanie ścieków, usługi barwienia i dodawania komponentów, usługi
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obróbki materiałowej, usługi przetvvórstwa tworzyw sztucznych,
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 doradztwo związane z wydajnością energii, doradztwo związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane z oszczędzaniem energii,
doradztwo związane z wydajnością energetyczną w budynkach,
audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wydawanie
zaświadczeń w zakresie wydajności energetycznej budynków, gromadzenie danych dotyczących zużycia energii i gazu w budynkach,
usługi doradcze, konsultacje profesjonalne, opracowania projektów,
badania techniczne i naukowe dotyczące energii i gazu, wytwarzania
energii i gazu, dostawy energii i gazu, efektywnego wykorzystania
energii, korzystania z energii, oszczędzania energii i gazu, oddziaływania na środowisko, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, przeglądy techniczne, usługi poszukiwań
geologicznych, usługi poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego,
usługi geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie eksploracyjnych
odwiertów u zakresie poszukiwań źródeł mineralnych, innych surowców, energii i pochodnych tych materiałów, jak również każdego
typu chemikaliów i produktów petrochemicznych (usługi rafinacyjne).

(111) 300866
(220) 2017 01 03
(210) 465919
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) KIERZKOWSKI MARCIN NVITA, Warszawa, PL.
(540) Lublinianka
(510), (511) 29 warzywa w puszkach, warzywa suszone, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, owoce w puszkach, mleko, produkty mleczarskie, zupy,
składniki do sporządzania zup, dżemy, konserwy mięsne, wyroby
masarskie, 30 keczup, musztarda, ocet, sosy i marynaty stosowane
jako przyprawy smakowe, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy
pomidorowe, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowane
stosowane jako przyprawy, zioła do celów spożywczych, pizza, tortille, ryż kasze spożywcze, majonez, chrzan.
(111) 300867
(220) 2017 01 04
(210) 465960
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 20
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US.
(540) Perenal i Navigator, Niezawodni zawodowcy w ochronie
rzepaku !
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do niszczenia szkodników, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 300868
(220) 2017 01 04
(210) 465970
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) POLKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) POLKON
(510), (511) 6 kontenery metalowe, kontenery budowlane, kontenery
biurowe, kontenery sanitarne, kapsuły [kontenery metalowe], zbiorniki
metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery do transportu, kontenery transportowe z metalu, 9 instalacje
elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, kable elektroenergetyczne, kable elektroniczne, kable elektryczne, kable uruchamiające, kable połączeniowe, kable metalowe [elektryczne], kable elektryczne termoodporne, kable elektryczne pośrednie, bloki połączeniowe
[kable elektryczne], kable i przewody elektryczne, kable elektryczne
powlekane gumą, kable elektryczne do łączenia, osłony na kable elektryczne, rurki izolacyjne na kable elektryczne, kable izolowane do instalacji elektrycznych, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
przewody elektryczne, przewody metalowe [elektryczne], elektryczne
emaliowane przewody, izolowane przewody elektryczne, osłony kabli
[przewody], przewody elektryczne termoodporne, przewody instalacji
elektrycznych, regulatory oświetlenia, stateczniki [oświetlenie], baterie do oświetlania, urządzenia sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, przyrządy do pomiaru oświetlenia, urządzenia
do oświetlenia błyskowego, osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki], urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, błyskowe
żarówki, wyłączniki różnicowoprądowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, wyłączniki samoczynne awaryjne, elektryczne wyłączniki
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automatyczne, elektryczne wyłączniki samoczynne, wyłączniki elektryczne [przełączniki], elektryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe,
transformatory, transformatory napięcia, transformatory elektryczne,
transformatory elektroniczne, transformatory częstotliwości, transformatory rozdzielcze, transformatory wysokiego napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory podwyższające napięcie,
transformatory pojemnościowe napięcia, elektroniczne transformatory mocy, elektryczne transformatory sieci zasilającej, liczniki, liczniki
[elektryczność], liczniki amperogodzin, liczniki prądu elektrycznego,
liczniki energii elektrycznej, ograniczniki przepięć, ograniczniki napięcia, ograniczniki [elektryczność]: ograniczniki prądu elektrycznego, izolatory przeciążeniowe, przemienniki [inwertery], przemienniki,
inwertory [elektryczność], elektryczne przemienniki częstotliwości,
przemienniki częstotliwości [elektroniczne], przemienniki [inwertory]
do dostaw energii elektrycznej, rozruszniki akumulatorowe, czujniki:
czujniki elektryczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki elektrooptyczne, czujniki elektroniczne, czujniki dymu, czujniki światła, czujniki
temperatury, czujniki ciepła, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia,
czujniki ciepła [termostaty], elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki i detektory, elektryczne czujniki dymu, zdalne czujniki temperatury,
optyczne czujniki prędkości, elektroniczne czujniki ciśnienia, czujniki
typu włącz-wyłącz, czujniki dymu i tlenku węgla, modułowe tablice
znaków [świecące], modułowe panele znaków [świecące], świecące
modułowe panele znaków, złącza elektryczne, złącza do kabli, złącza
do światłowodów, elektryczne złącza szpilkowe, elektryczne złącza
wtyczkowe, elektryczne złącza dopasowujące, izolowane złącza elektryczne, złącza do linii elektrycznych, złącza do kabli elektrycznych,
złącza do przewodów elektrycznych, metalowe gwintowane złącza
kablowe, złącza do obwodów elektrycznych, złącza kablowe do kabli
elektrycznych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
gniazda tranzystorów, gniazda przekaźnikowe, gniazda przełączające [elektryczne], przenośne gniazda wtykowe, elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych,
gniazda do zasilania energią elektryczną, listwy zasilające z gniazdami
przenośnymi, gniazdka elektryczne, elektryczne gniazdka i kontakty,
wyłączniki termiczne, elektryczne listwy zaciskowe, listwy zaciskowe
[złącza elektryczne], przedłużacze, przedłużacze elektryczne, przedłużacze do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne, kanały
do kabli elektrycznych, kanały do elektrycznych kabli, baterie, baterie
suche, baterie słoneczne, baterie anodowe, baterie zapłonowe, baterie litowe, baterie elektryczne, jednostki zasilania [baterie], zasilacze
sieciowe [baterie], baterie litowo-jonowe, skrzynki na baterie, pudełka na baterie, baterie akumulatorowe litowe, ładowalne baterie elektryczne, baterie do waporyzatorów, ogniwa i baterie suche, baterie
do ponownego ładowania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
do telefonów komórkowych, baterie do papierosów elektronicznych,
baterie do aparatów słuchowych, baterie do latarek kieszonkowych,
ogniwa i baterie elektryczne, baterie do elektronicznych papierosów,
baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów
przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie
dodatkowe do telefonów komórkowych, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], baterie do elektronicznych
przyborów dla palaczy, 37 serwis, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwa, budowa nieruchomości
[budownictwo], usługi budowlane, informacja budowlana, usługi zarządzania budową, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, naprawcze roboty
budowlane, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego,
montaż instalacji przemysłowych, usługi instalacji maszyn, renowacja
instalacji przemysłowych: naprawa instalacji sanitarnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, renowacja,
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, instalacja, naprawa
i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, serwis, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwa, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi budowlane, informacja budowlana, usługi zarządzania budową, usługi doradztwa
budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, wynajem narzędzi
budowlanych, naprawcze roboty budowlane, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, montaż instalacji przemysłowych,
usługi instalacji maszyn, renowacja instalacji przemysłowych, naprawa
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instalacji sanitarnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu
pomieszczeń czystych, 39 transport lądowy, transport drogowy, transport samochodowy, organizowanie transportu, logistyka transportu,
usługi transportowe, usługi transportu drogowego, transport i dostawy towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi
w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi.

(111) 300869
(220) 2017 01 04
(210) 465973
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) pellisan
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi.
(111) 300870
(220) 2017 01 04
(210) 465981
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa, PL.
(540) TARGI WSCHODNIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnoniebieski, jasnozielony,
niebieski, zielony, żółty
(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.05.09, 01.05.12,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, aktówki jako materiały biurowe,
albumy, almanachy jako roczniki, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, broszury, chorągiewki papierowe, formularze
jako blankiety i druki, czasopisma jako periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, fotografie wydrukowane, gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, książki, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, papier do pisania jako papier listowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pieczątki z adresem,
pióra i długopisy jako artykuły biurowe, podkładki na biurko, podpórki
do książek, podręczniki jako książki, pojemniki na ołówki, prospekty,
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub
papierowe, segregatory na luźne kartki, spinacze do papieru, ulotki,
zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania
lub rysowania, 35 usługi marketingowe, prezentowanie produktów
w mediach, maszynopisanie, obróbka tekstów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam prasowych, telemarketing, edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 41 fotografia,
fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie faktów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
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i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkoleń, organizowanie
konkursów jako działalność edukacyjna lub rozrywkowa, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 300871
(220) 2017 01 07
(210) 466010
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 13
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) AVENO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 300872
(220) 2017 01 07
(210) 466011
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) LINERO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały
budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały
budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie
schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej.
(111) 300873
(220) 2017 01 09
(210) 466034
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FullVita Suplement diety RODZINA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 300874
(220) 2017 01 09
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) Syntel, Inc., Troy, US.
(540) SYNTEL Consider IT Done
(540)

(210) 466078

(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa biznesowego, mianowicie doradztwo w zakresie strategii biznesowych, w tym ocena
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dotychczasowych operacji prowadzonych przez firmę oraz porady
dotyczące rozwoju metodologii związanej z technologią w dziedzinie zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania
zewnętrznych dostawców (outsourcing) wykonujących skomputeryzowane funkcje biznesowe, doradztwo biznesowe w dziedzinach
handlu elektronicznego i biznesu elektronicznego, doradztwo
biznesowe w zakresie transakcji biznesowych online, mianowicie
marketingu, przetwarzaniu zamówień, realizacji zamówień, zarządzanie relacjami z klientami, usługi wynajmu pracowników, mianowicie udostępnianie innym usług profesjonalnych informatyków,
42 doradztwo komputerowe w zakresie projektowania stron WWW,
tworzenia witryn internetowych, utrzymania witryn internetowych,
modernizacji witryn internetowych, hostingu witryn internetowych,
poufności witryn internetowych, bezpieczeństwa witryn internetowych, projektowania baz danych, wyboru środowiska operacyjnego,
opracowywania środowiska operacyjnego, tworzenia i integracji
treści interaktywnych i designu, oraz w zakresie aplikacji komputerowych, konserwacji oprogramowania komputerowego i opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
wsparcia technicznego mianowicie rozwiązywanie problemów komputerowych za pośrednictwem telefonu, poczty email, faksu, pagerów i osobiście, udostępnienie aplikacji zastanych w celu ich użytkowania w światowej sieci www, żadna z wyżej wymienionych usług
nie stanowi produktów do automatyzacji lub programowania komputerowego w zakresie usług finansowych ani się do nich nie odnosi.

(111) 300875
(220) 2017 01 10
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Astroczoki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 466090

(111) 300876
(220) 2017 01 10
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 27
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Turbofelek
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 466091

(111) 300877
(220) 2017 01 10
(210) 466108
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE o smaku
orzechowym ODKRYJ NADZIANE PYSZNOŚCI PYSZNA ZAGADKA
(540)

Nr 1/2018

(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE o smaku chałwy
ODKRYJ NADZIANE PYSZNOŚCI SMAKOWITY SEKRET
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
biały, czarny
(531) 04.05.05, 08.01.22, 08.01.99, 16.03.17, 25.01.19, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 300879
(220) 2017 01 10
(210) 466117
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) MP SOLE SPÓŁKA CYWILNA, Radom, PL.
(540) MP SOLE
(510), (511) 25 obuwie, odzież, obcasy, podeszwy butów, podeszwy
do obuwia, wkładki do obuwia, wkładki pod piętę.
(111) 300880
(220) 2017 01 11
(210) 466155
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) TOMASIK PAWEŁ INVESTOM, Chojnów, PL.
(540) USKE
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, silikony, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, sole do celów przemysłowych, substancje żrące do celów przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu.
(111) 300881
(220) 2004 05 01 K
(210) 464817
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, Londyn, GB.
(540) BAKER TILLY
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 300882
(220) 2012 08 30 K
(210) 464819
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 06
(732) Adama Agan Ltd, Ashdod, IL.
(540) OPTIMUS
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie,
preparaty do regulacji wzrostu roślin.

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, biały, ciemnoniebieski,
brązowy, ciemnobrązowy, jansobrązowy, czarny
(531) 04.05.05, 08.01.22, 08.01.99, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.01, 26.01.14, 25.01.19
(510), (511) 30 wafle nadziewane.
(111) 300878
(220) 2017 01 10
(210) 466113
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.

(111) 300883
(220) 2011 03 16 K
(210) 464820
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 06
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE.
(540) ALIUD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów i materiały do odcisków do celów
stomatologicznych, środki do zwalczania robactwa, środki odkażające, fungicydy, herbicydy.

Nr 1/2018
(111) 300884
(220) 2017 01 11
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 20
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) NaturHerbs
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 466166

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza,
lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki
do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata
odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku,
jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 300885
(220) 2017 01 12
(210) 466175
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MINIUK PAWEŁ, Białystok, PL.
(540) AOZA
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi analizy
systemów zarządzania działalnością gospodarczą, organizacja wystaw handlowych, kreowanie wizerunku firmy, usługi i towaru, analizy
gospodarcze, badanie rynku, reklama, public relations, księgowość,,
45 usługi prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, licencjonowanie własności intelektualnej, sporządzanie
dokumentacji zgłoszeniowej do urzędów patentowych, zarządzanie
prawami autorskimi, kompleksowa obsługa klienta przed urzędami
patentowymi i sądami, rejestrowanie nazw domen, doradztwo z zakresu bhp.
(111) 300886
(220) 2017 01 12
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) DYBOWSKI JAROSŁAW, Siedlce, PL.
(540) M MANUSTICO
(540)

(210) 466177
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spinki do mankietów, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wisiorki,
zapięcia do biżuterii, 35 usługi pośrednictwo w handlu następującymi towarami: ręcznie wyrabiane artykuły papiernicze, dekoracje domowe, dekoracje zewnętrzne, wyroby ceramiczne ręcznie zdobione,
plecionki ze słomy, wyroby wikliniarskie.

(111) 300887
(220) 2017 01 12
(210) 466194
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Coprofag Stop
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 300888
(220) 2017 01 12
(210) 466208
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 06
(732) MARKOWSKI JAN, Kalinowo, PL.
(540) EMERGENCY MEDICAL INFO KOPERTAZYCIA.PL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, czerwony,
niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 01.01.25, 01.01.99, 01.15.17,
27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowania, formularze, druki, nalepki, naklejki, materiały piśmiennicze, okładki, obwoluty, publikacje drukowane, torebki do pakowania, koperty, woreczki, ulotki.
(111) 300889
(220) 2017 01 12
(210) 466215
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 20
(732) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen, DE.
(540) PANZYNORM
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych i naukowych, nawozy, substancje chemiczne do konserwowania żywności, garbniki, 3 srodki do prania i wybielania, środki czyszczące, środki
do odtłuszczania, mydła, preparaty do pielęgnacji ciała i urody, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne do leków dla
ludzi i zwierząt, substancje lecznicze, leki, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne, leki naturalne, preparaty i artykuły sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające: preparaty i wyroby
do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 300890
(220) 2017 01 13
(210) 466228
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Klucze, PL.
(540) UNISTAR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej,
bransoletki, kaboszon do wyrobu biżuterii, kamienie półszlachetne,
kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, naszyjniki, nici ze srebra, nici ze złota, ozdoby jako biżuteria, perły z ambroidu, pierścionki,

(531) 01.01.02, 01.01.20, 02.09.22, 02.09.23, 26.04.02, 26.04.07,
27.05.01
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(510), (511) 2 barwniki spożywcze, tusze do tatuaży, rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania,
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska,
wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji ciała, 8 urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane
ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria
do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane maszyny elektryczne i części maszyn, wszystkie wymienione towary przeznaczone
do aplikowania farb, 10 aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury,
igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły
do strzykawek, igły do zszywania, igły wenflonowe i akcesoria do nich,
irygatory do wstrzykiwań, irygatory do celów medycznych, narzędzia
elektryczne do akupunktury, materiały do zszywania, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, fotokopiowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, prospekty, broszury, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub hurtowni takich artykułów jak: barwniki spożywcze,
tusze do tatuaży, rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki i aplikacje do usuwania
tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele
i inne środki do pielęgnacji ciała, urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie,
części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane
maszyny elektryczne i części maszyn do aplikowania farb, aparatura,
instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły do strzykawek, igły do zszywania, igły
wenflonowe i akcesoria, irygatory do wstrzykiwań, irygatory do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, materiały
do zszywania, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów i za pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak:
barwniki spożywcze, tusze do tatuaży, rozcieńczalniki do farb, tusze
do znakowania zwierząt, barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy
kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji ciała, urządzenia do tatuowania, igły do tatuaży, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia
ręczne oraz urządzenia obsługiwane ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów,
ręcznie sterowane maszyny elektryczne i części maszyn do aplikowania farb, aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne,
dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły do strzykawek, igły
do zsziwania, igły wenflonowe i akcesoria, irygatory do wstrzykiwań,
irygatory do celów medycznych, narzędzia elektryczne do akupunktury, materiały do zszywania, 44 usługi tatuowania, usługi fizjoterapii,
usługi fizykoterapii, usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów
piękności, salony fryzjerskie, salony i studia tatuażu, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, usługi wizażu.

(111) 300891
(220) 2016 12 05
(210) 464781
(151) 2017 07 07
(441) 2017 02 20
(732) KAWECKA MARTA KANCELARIA AWOKACKA, Wrocław, PL.
(540) LB LegalnaBudowa.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
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(510), (511) 37 konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, 45 usługi prawne.

(111) 300892
(220) 2017 01 13
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) I BOO
(540)

(210) 466230

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny,
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe,
papeteria, katalogi, komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne,
notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki,
torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje
reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie
książek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski, 41 usługi
w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów
literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż reklamowe,
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
(111) 300893
(220) 2017 01 16
(210) 466279
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WODNE-TRIKI KORALIKI
(510), (511) 28 zabawki, części do składania modeli zabawek.
(111) 300894
(220) 2017 01 16
(210) 466291
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) 2 second MINUTE
(540)

(531) 17.01.09, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne
rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hoteli, posiłków, transportu, 35 reklama, zarządzanie administracyjne
hotelami, 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz usługi
turystyczne z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek typu
wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz
transportu przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu
wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym:
barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu
powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania
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oraz rezerwacji noclegów w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych i turystycznych, kempingach, kwaterach, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, prowadzenie
wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli, kempingów, usługi
barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie barów, barów
szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji
samoobsługowych.

(111) 300895
(220) 2017 01 16
(210) 466318
(151) 2017 07 24
(441) 2017 02 27
(732) DSA TRUCK-PARTS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) DSA Direct Selling Auto Parts Truck and Trailers
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.05.12, 01.13.05, 26.15.09
(510), (511) 12 silnikowe pojazdy lądowe, nadwozia/korpusy do silnikowych pojazdów lądowych i ich części, wyposażenie silnikowych
pojazdów lądowych w tym maszyn budowlanych, skrzynie przekładniowe do pojazdów silnikowych i ich części, urządzenia i przyrządy hamulcowe do pojazdów silnikowych, zawieszenia do pojazdów
silnikowych, części i akcesoria do pojazdów w tym: amortyzatory
do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, aerodynamiczne owiewki do pojazdów, ramy pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów,
podwozia pojazdów, maski silników do pojazdów, chlapacze do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, zderzaki do pojazdów, felgi i kołpaki do kół, ogumienie
maszyn i pojazdów w tym: wahacze do pojazdów, zbiorniki paliwa
do pojazdów, piasty kół, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do pojazdów lądowych, inne niż do silników, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia i systemy do wspomagania
kierowania i zapewniania bezpieczeństwa kierowania, a mianowicie
przednie systemy ostrzegania przed kolizją, autonomiczne hamulce
bezpieczeństwa, tylne systemy ostrzegania przed kolizją, systemy
ostrzegające przed zjechaniem z pasa ruchu, systemy wspomagające utrzymywanie się na pasie ruchu, systemy wykrywania przeszkód w martwych strefach, podwozia samochodów, urządzenia
i systemy do wspomagania parkowania, a mianowicie inteligentne
systemy wspomagania parkowania, przednie i tylne czujniki parkowania, urządzenia i systemy do wspomagania widoczności podczas kierowania, pojazdy elektryczne, przyczepy do pojazdów, haki
do przyczep do pojazdów, złącza do przyczep do pojazdów, wózki
transportowe i podnośnikowe, kabiny do pojazdów lądowych, środków transportu maszyn budowlanych, obudowy części pojazdów
lądowych, mechanizmy napędu do samochodów, wały napędowe
do pojazdów lądowych, progi do pojazdów, nadwozia samochodowe z zabudową skrzyniową, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
amortyzujące resory, sprężyny do samochodów i pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, autoalarmy, antywłamaniowe alarmy do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki do bieżnikowania opon, ciężarki do wyważania kół pojazdów, błotniki, dętki
do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, fartuchy błotników, hamulce do pojazdów, hamulcowe klocki, hamulcowe okładziny do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierownice pojazdów, pokrowce
na kierownice samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, kolce do opon, koła pojazdów, opony
do pojazdów, poduszki powietrzne jako urządzenia bezpieczeństwa
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w samochodach, lusterka do pojazdów, mechanizmy wywrotkowe
do skrzyń ciężarówek, siedzenia do pojazdów, zagłówki do siedzeń
samochodowych, tapicerka samochodowa, spojlery do pojazdów,
szyby do pojazdów, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki
przednich świateł, zapalniczki samochodowe, furgonetki, furgony
jako pojazdy,-pojazdy chłodnie, zabudowy do transportu produktów głęboko mrożonych, kontenery izoterma, chłodnie z agregatem,
skraplacze, zbiorniki wyrównawcze, nadwozia chłodnie, agregaty
prądotwórcze i części do agregatów, zawory elektromagnetyczne,
taksometry, parowniki, pojazdy samochodowe do celów budowlanych, samochody ciężarowe, ciężarówki pod zabudowy specjalistyczne, podwozia samochodowe do zastosowań specjalnych przekształcane w pojazdy średnie i ciężkie, maszyny budowlane takie jak:
betoniarki samochodowe oraz pojazdy budowlane wykorzystywane
w celach transportowych, wozidła, wozidła przegubowe, 35 usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów i części zamiennych do silnikowych pojazdów lądowych, pojazdów chłodni,
maszyn budowlanych a mianowicie takich jak: akumulatory, gaśnice samochodowe, chłodnice do silników samochodowych, termostaty, alternatory, silniki elektryczne do samochodów, bezpieczniki,
kondensatory, cylindry do silników, głowice cylindrów do silników,
rozruszniki silników, mechanizmy sterowania silników, wentylatory do silników, wtryskiwacze do silników, urządzenia zapłonowe
do silników, koła pasowe, koła zębate, filtry oleju, filtry paliwa, filtry
powietrza chłodnic silników, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe,
okładziny szczęk hamulcowych, pompy hamulcowe, tarcze hamulcowe, felgi kół, kołpaki kół, łożyska kół, piasty kół, drążki kierownicze,
kolumny kierownicze, przekładnie kierownicze, zwrotnice, chłodnice
klimatyzacyjne, błotniki nadwozia, boki nadwozia, dachy nadwozia,
haki holownicze, lusterka wewnętrzne, wsteczne, lusterka zewnętrzne, nadkola pasy, podłużnice nadwozi, progi nadwozi, ramy nadwozi,
sworznie przegubów lewarka, szyby, uszczelki drzwiowe, uszczelki szyby, zamki drzwi, zderzaki, paski klinowe, oleje hydrauliczne,
płyn do chłodnicy silnika, płyn hamulcowy, płyn spryskiwaczy szyb,
klosze lampy, lampy, reflektory, żarówki, łańcuchy rozrządu, paski
rozrządu, wałki rozrządu, bloki silnika, głowice silnika, korbowody,
korby, misy oleju, oleje silnikowe, poduszki silnika, pompy oleju,
pompy paliwa, prowadnice, tłoki silnikowe, uszczelki silnikowe, wałki
korbowe, zawory silnikowe, oleje skrzyni biegów, linki sprzęgła, belki
stabilizatora, pióra wycieraczek, katalizatory spalin, rury układu wydechowego, tłumiki układu wydechowego, aparaty zapłonowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, pompy wtryskowe,
silniki krokowe, wtryskiwacze, zbiorniki paliwa, amortyzatory zawieszenia, osie zawieszenia, resory zawieszenia, sprężyny zawieszenia,
pojemniki do ciekłego paliwa, smarowniczki, sprężyny, sworznie, śruby metalowe, tablice rejestracyjne, taśmy metalowe, farby do gruntowania, powłoki zabezpieczające nadwozie pojazdów, rozcieńczalniki do lakierów, środki do czyszczenia, kremy polerujące, preparaty
odtłuszczające, środki do nadawania połysku, smary, dmuchawy,
dozowniki do gaźników, kartery do silników, membrany do pomp,
oszczędzacze paliwa do silników, panewki, pierścienie tłokowe,
podnośniki samochodowe, mierniki ciśnienia, aparaty do wulkanizacji, złączki uszczelniające, pilniki, przebijaki, przecinaki, punktaki,
szczypce, śrubokręty, wiertła, alarmy antywłamaniowe (9), anteny,
głośniki, kaski ochronne, bezpieczniki topnikowe, cewki elektryczne,
obrotomierze, prędkościomierze do pojazdów, przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, aparaty radiowe do pojazdów, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory kilometrów w pojazdach,
styki elektryczne, światła do pojazdów, termostaty do pojazdów,
trójkąty ostrzegawcze, wtyczki, gniazda elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych, zamknięcia
drzwiowe elektryczne, zapalniczki samochodowe, taksometry, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży części oraz akcesoriów
do silnikowych pojazdów lądowych, pojazdów chłodni, maszyn
budowlanych, usługi w zakresie badania rynku części silnikowych
pojazdów lądowych, reklama za pośrednictwem internetu i sieci
komputerowej części i akcesoriów silnikowych pojazdów lądowych,
sondaże opinii publicznej związane z tematyką motoryzacyjną, organizowanie targów i wystaw związanych z motoryzacją, prowadzenie giełdy silnikowych pojazdów lądowych, auto-komis silnikowych
pojazdów lądowych, internatowa giełda części zamiennych nowych
i używanych do silnikowych pojazdów lądowych. .

(111) 300896
(151) 2017 07 13

(220) 2017 01 17
(441) 2017 02 27

(210) 466345
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(732) ROGÓŻ ANDRZEJ, Strzegom, PL.
(540) R R granity
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.05.01, 26.11.08
(510), (511) 19 kamień, skała, glina i minerały.
(111) 300897
(220) 2017 01 18
(210) 466391
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) BETA BIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) cardio-glucanoat L
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
29 galaretki, dżemy, kompot, mleko i produkty mleczne, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 300898
(220) 2017 01 18
(210) 466395
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) EMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) TFX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 300899
(220) 2017 01 18
(210) 466398
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ci
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwaniczne, baterie
słoneczne, baterie wysokonapięciowe, panele fotowoltaiczne, elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], przewody, przewody elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable USB
do aparatów, listwy zasilające, listwy antyprzepięciowe, rozgałęziacze, kamery wideo, kasety wideo, kasety wideo z grami, kasety
barwiące do drukarek igłowych, kasety barwiące do kas fiskalnych,
klawiatury komputerowe, lasery optyczne, lasery nie do celów medycznych, magnetyczne nośniki danych, czytniki kart, myszy [informatyka], nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji
dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, pamięci komputerowe, pamięci flash, podkładki
pod myszy komputerowe, programy gier komputerowych, przeno-
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śny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne,
radia samochodowe, radio pagery, skanery [informatyka], odtwarzacze multimedialne, telefony przenośne, telekopiarki, słuchawki
na uszy, głośniki, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do zdalnego sterowania, zasilacze, zasilacze AC/DC uniwersalne, zasilacze do kamer
i aparatów, zasilacze do notebooków, UPS-y zasilacze awaryjne, uniwersalne zasilacze samochodowe do notebooków ze złączem USB,
ładowarki samochodowe, zasilacze 12V, źródła LED liniowe, telefony
komórkowe, wzmacniacze audio, zestawy słuchawkowe, kamery internetowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: handlowych informacji
i porad udzielanych konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], agencji importowo-eksportowej, prezentowania produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechniania materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, usług prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach produktów: obudowy wodoodporne do aparatów i sprzętu
elektronicznego, żarówki LED, żarówki energooszczędne, taśmy LED,
oświetlenie dekoracyjne, agregaty prądotwórcze, moduły LED, ekrany LED, torby, pokrowce i plecaki do notebooka, kable USB z funkcją
ładowania, akcesoria i pokrowce oraz obudowy do telefonów komórkowych, kartridże do drukarek, aplikatory do drukarek, tonery
do drukarek, wałki lub bębny do tonerów, płyty DVD, płyty CD, słuchawki, mikrofony, kamery internetowe, aparaty cyfrowe, piloty bezprzewodowe, joysticki, kierownice-joysticki, stacje dokujące do notebooków, huby USB, obudowy komputerowe, odtwarzacze muzyki
i video, zestawy klawiatura i mysz przewodowe i bezprzewodowe,
ramki cyfrowe fotograficzne, etui na płyty CD/DVD, kieszenie na dyski twarde, akcesoria sieciowe, odtwarzacze i nagrywarki DVD, wieże
audio, głośniki samochodowe, akcesoria GPS, antyradary, baterie
do aparatów i kamer video, ładowarki, klawiatury, myszy do komputerów, podkładki pod myszy, słuchawki, głośniki, kable komputerowe, akcesoria elektryczne, środki czyszczące do komputerów, monitorów, ekranów, zestawy czyszczące do LCD, PLAZMA, TV, LCD, CRT
i notebooków, płyty czyszczące do CD-ROM i DVD, płyty czyszczące
do DVD, pudełka na nośniki danych, stojaki pod notebooki, akcesoria
do notebooków, etui aluminiowe, akcesoria audio-tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 42 prowadzenie usług w zakresie: analizy systemów komputerowych, doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowania oprogramowania komputerowego, programowania komputerów, projektowania systemów komputerowych, projektowania oprogramowania
komputerowego, konserwacji oprogramowania komputerowego,
odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej, utrzymywanie i tworzenie stron internetowych dla
osób trzecich, wypożyczania oprogramowania komputerowego.

(111) 300900
(220) 2017 01 18
(210) 466414
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 13
(732) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, Paryż, FR.
(540) PIWNI KOLEDZY
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa.
(111) 300901
(151) 2017 07 14

(220) 2017 01 19
(441) 2017 03 27

(210) 466419
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(732) ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) Atmopolis
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS] w zakresie
ochrony środowiska naturalnego.
(111) 300902
(220) 2017 01 19
(151) 2017 06 30
(441) 2017 02 27
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) bąbel
(540)

(210) 466429

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, żółty, zielony,
czerwony, jasnobeżowy, ciemnobeżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 08.01.18
(510), (511) 11 gofrownice elektryczne, 21 formy do wypiekania
gofrów-nieelektryczne, 30 gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej: lodów, deserów lodowych, polew do deserów,
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 warstw i targów w celach handlowych i reklamowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach i restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering,
obsługa imprez okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu, w żywność i napoje.
(111) 300903
(220) 2017 01 19
(210) 466436
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES, Warszawa, PL.
(540) Im2 be
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, jasnozielony,
jasnoniebieski, biały
(531) 26.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 adaptory elektryczne aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady części składowe
przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory
powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty kinematograficzne, aparaty fotograficzne,
aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry optyka, astronomia urządzenia i przyrządy, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne uruchamiane
monetą szafy grające, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie celki, baterie anodowe,
baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia
do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp fotografika, boje
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do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe
oznakowanie torów wodnych, bransoletki identyfikacyjne kodowane
magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki
teleskopowe do broni palnej, cewki dławikowe impedancje, cewki
elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki elektryczne karkasy
na, chipy układy scalone, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, ciśnienie
w oponach pojazdów sygnalizatory automatyczne spadku, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek klepsydry, częstotliwościomierze,
czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu
benzyny, czujniki poziomu paliwa, czujniki znaczników stolarstwo,
czytniki sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych,
czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze, odległościomierze, densymetry, destylacja aparatura do do celów naukowych, diody
świecące LED, dozorowanie urządzenia elektryczne do, dozowanie
urządzenia do, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany,
druty przewody elektryczne, druty przewody telefoniczne, druty
przewody telegraficzne, druty ze stopów metali bezpieczniki topikowe, dyfrakcja aparatura do mikroskopia, dyktafony, dynamometry siłomierze, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audiowideo, dyski kompaktowe CD-ROMy, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne,
dźwięk urządzenia do transmisji, dźwignie bezmiany wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany fotografika, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne ekranopisy, elektryczne instalacje przeciw włamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy rzutniki, ergometry, etui na okulary, etui na pincenez, etykietki
na towarach elektroniczne, falomierze, fałszywe monety wykrywacze, filmy błony naświetlone, filmy animowane rysunkowe, filmy kinematograficzne urządzenia do montażu, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry fotografika, filtry
do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fizyka urządzenia i przyrządy, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, fotometry, frankowanie urządzenia do kontroli, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galenit kryształy detektory,
galwanometry, gaśnice, gazometry urządzenia pomiarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka wtyczki
i inne kontakty złącza elektryczne, gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe
ostrzegawcze, gwizdki du przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, igły gramofonowe urządzenia do wymiany, identyfikacyjne bransoletki kodowane magnetyczne, induktory elektryczność, inkubatory dla kultur
bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe informatyka, iskrochrony,
jeździeckie kaski, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
optyczne światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory,
kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla
cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry czasomierze, koce strażackie, kodery
magnetyczne, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, kola ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory
dekompresyjne, kompaktowe dyski audiowideo, kompaktowe dyski
CDROMy, komparatory, kompasy przyrządy pomiarowe, kompasy
okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery drukarki do, komputery przenośne, komputery przenośne podręczne, komunikacja wewnętrzna urządzenia do, komutacja aparatura elektryczna do, komutatory, kondensatory, kondensatory
elektryczne, kondensatory optyczne, kosmografia przyrządy do, kra-
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wiectwo miarki, krokomierze pedometry, kuwety fotograficzne, kwasomierze aerometry, kwasomierze do akumulatorów, laboratoria
odzież przeznaczona do użycia w, laboratoryjne wagi, laktodensymetry, laktometry mlekomierze, lampy błyskowe fotografia, lampy ciemniowe fotografika, lampy ciemniowe fotografika, lampy elektronowe,
lampy elektronowe próżniowe radio, lampy elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie
nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne niż
do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne
aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła,
linijki przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond, logi instrumenty pomiarowe, lornetki, lotnicy kombinezony ochronne dla, lunety celownicze do broni palnej, lupy optyka, lusterka optyczne, lustra
do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne przyrządy
dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące maszyny sumujące,
materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub
żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany akustyka,
membrany do aparatury naukowej, miarki przyrządy miernicze, miarki ciesielskie, miary, mierniki przyrządy pomiarowe, mierniki czasu
naświetlania światłomierze, migacze światła sygnalizacyjne, migawki
wyzwalacze – fotografika, migawki fotografika, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, monitory
ekranowe, montaż filmów kinematograficznych urządzeniu do, motopompy strażackie, myszy informatyka, nadajniki telekomunikacja,
nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe informatyka, napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory poziomnice przyrządy do ustalania linii poziomej,
noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, nośniki płyt ciemniowych fotografika, notesy elektroniczne, nurkowanie maski do, obciążenia
do urządzeń świetlnych, obciążniki do sond, obiektywy soczewki
optyka, obiektywy soczewki do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów,
ochronne maski, ociekacze do suszenia prac fotograficznych suszarki,
odbiorniki audio i wideo, odbitki fotograficzne suszarki do, odbitki
fotograficzne urządzenia do nabłyszczania, odgromniki, odległość
przyrządy do pomiaru, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami napromieniowaniem i ogniem, odzież
kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogień
odzież chroniąca przed, ogniwa przełączniki-elektryczność, ogniwa
fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektryczność,
ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary łańcuszki do,
okulary optyka, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze omometry, oporniki elektryczne rezystory,
oprawki do okularów, oprawki do pincenez, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne światłowody, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony dla strażaków azbestowe, osłony
końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optyka, osłony
przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, oświetlenie baterie do, ozonizatory
ozonatory, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy
bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, pincenez łańcuszki do, pincenez
sznureczki do, pincenez binokle, piorunochrony, pipety, pirometry,
plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery pisaki xy, płytki krzemowe obwody
scalone półprzewodnikowe, płytki mikroskopowe pojemniki na, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pochylniki
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eklimetry, pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła
kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pomiary naczynia szklane do, pompy strażackie, powłoki osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziom wody wskaźniki, poziomnice,
poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, promieniowanie urządzenia zabezpieczające przed nie do celów medycznych, prostowniki, prostowniki
prądu, próby materiałowe przyrządy i urządzenia do, próżniomierze,
pryzmaty optyka, przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki inwertory elektryczność, przenośne
odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody
akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza aparatura kadrującą do, przezrocza fotografika, przezrocza fotograficzne ramki do, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony fotografika, przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne moduły ładowalne,
pulpity rozdzielcze elektryczność, puszki przełącznikowe elektryczność, radary, radia odbiorniki radiowe, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduktory elektryczność, refraktometry, refraktory, regulatory
napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi w kilometrach
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi w milach dla pojazdów,
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż
do sztucznego oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony
przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki
do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy,
sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery informatyka, skarpetki
podgrzewane elektrycznie, skóra przyrządy do mierzenia grubości,
skóry wyprawione przybory do pomiaru grubości, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy elektryczność, skrzynki na baterie,
skrzynki rozdzielcze elektryczność, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, soczewki zestawy wzierniki okulary, soczewki korekcyjne
optyka, soczewki optyczne, solomierze, sonary hydrolokatory, sondowanie maszyny i urządzenia do, sondy radarowe lub ultradźwiękowe,
sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy,
sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze urządzenia przetwarzania danych, sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia,
sprzęt komputerowy, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, sterowanie
zdalne procesami przemysłowymi instalacje elektryczne do, stojaki
do retort, stoliki miernicze przyrządy geodezyjne, strażacy osłony
azbestowe dla, styki elektryczne, suszarki klisz fotografia, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze
elektryczność, szkła kontaktowe, szkła kontaktowe pojemniczki na,
szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą
elektryczność, sznureczki do okularów, szpule fotografika, szyldy znaki mechaniczne, szyldy znaki świecące, ściemniacze światła regulatory elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
światła błyskowe sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elektroniczne,
tablice połączeń, tablice rozdzielcze elektryczność, tablice sterownicze elektryczność, tablice sygnalizacyjne świetlne lub mechaniczne,
tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze metronomy,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic nagrywanie, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy magnetyczne przyrządy rozmagnesowujące do, taśmy
magnetyczne stacje dla komputerów, taśmy wideo, telefoniczne słuchawki, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodo-
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we, telefony komórkowe, telefony przenośne, telegrafy aparaty, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych,
termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory elektronika, tratwy
ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym
samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, tworniki elektryczność, tyczki łaty przyrządy pomiarowe, tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji laboratoryjne,
ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne
elektryczność, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do czy szczenią płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji urządzenia laboratoryjne, urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia
do katodowania używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania
pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nabij szczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania
dźwięku sonometry, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości fotografika, urządzenia
do powiększania fotografia, urządzenia do przelewania przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu
zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowaniu wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS,
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne, 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 nawigacyjne dla pojazdów komputery pokładowe, urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych sufler telewizyjny prompter,
urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia
telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe,
walizeczki z przyborami do autopsji badania mikroskopowe, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi judasze, woltomierze, wskaźniki ciśnienia
rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia
spadku, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki
strat elektrycznych, wskaźniki temperatury, wtyczki gniazdka i inne
kontakty złącza elektryczne, wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze
detektory, wykrywacze dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne,
wyłączniki zdalnie sterowane, wypadki drogowe tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania, wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek fotografia, wzmacniacze, wzorniki
przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski
przewodów elektryczność, zamki elektryczne, zatyczki do uszu
do nurkowania, zawory elektromagnetyczne przełączniki elektroma-
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gnetyczne, zawory elektromagnetyczne przełączniki, zdalne sterowanie sygnałami aparatura elektrodynamiczna do, zdalne sterowanie
zwrotnicami kolejowymi aparatura elektrodynamiczna do, zdjęcia
rentgenowskie inne niż do celów medycznych, zdjęcia rentgenowskie
filmy do naświetlone, zegary kontrolne czasomierze rejestrujące, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły nadawcze telekomunikacja, zestawy głośnomówiące do telefonów, złącza elektryczność, złącza do przewodów elektrycznych złącza
elektryczne, złączki elektryczność, znaki cyfrowe, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne.

(111) 300904
(220) 2017 01 20
(210) 466458
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SuperSól sól z plusem
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, żółty, biały
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 sól do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, 30 sól do celów spożywczych.
(111) 300905
(220) 2017 01 23
(210) 466476
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PROBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) Probis
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.21
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy urządzeń HVAC, usługi instalacyjne-montaż instalacji sanitarnych.
(111) 300906
(220) 2017 01 23
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) FUNDACJA SEDINA HS, Będargowo, PL.
(540) Sedina horse show
(540)

(210) 466485

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 zawody sportowe.
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(111) 300907
(220) 2017 01 23
(210) 466494
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) TERMORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) TERMORAD
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, grzałki, grzejniki, podgrzewacze.
(111) 300908
(220) 2017 01 23
(210) 466509
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 20
(732) TRUSZKOWSKA-SYPNIEWSKA DAGMARA DA & GA AGENCJA
HANDLOWA, Poznań, PL.
(540) POZNAŃSKA MANUFAKTURA PORCELANY
(540)

(531) 03.04.11, 03.04.22, 03.04.23, 03.04.24, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, w szczególności salaterki,
półmiski, talerze, bulionówki, maselnice, cukiernice, dzbanki, wazy
na zupę, pojemniki, serwisy obiadowe i kawowe, talerzyki na jajka,
kubki, filiżanki, mleczniki, sosjerki, ozdoby z porcelany, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna wyrobów porcelanowych.
(111) 300909
(220) 2017 01 23
(210) 466520
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako galaretki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe,
czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 300910
(220) 2017 01 24
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flexi TRIO JET
(540)

(210) 466533

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły biurowe,
atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury, cyrkle kreślarskie,
ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, grafity do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, karton,
katalogi, klipsy do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów, koperty, korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki
rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy],
obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki na grafit [ołówki
automatyczne], papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pióra i długopisy, pióra
kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki do długopi-
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sów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybory szkolne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na pióra, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub z kartonu,
taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wieczne pióra, wkłady atramentowe,
wyroby przeznaczone do wymazywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze
[artykuły biurowe], zszywki biurowe .

(111) 300911
(220) 2017 01 24
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Flexi SOFT
(540)

(210) 466534

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki, akwarele, artykuły biurowe,
atrament, biuletyny informacyjne, bloki, broszury, cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, grafity
do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze,
karton, katalogi, klamerki, klipsy do papieru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do piór i długopisów,
koperty, korektory w płynie, korektory w taśmie, kreda do pisania,
książki, linijki rysownicze, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki,
notatniki [notesy], obsadki do piór, okładki, obwoluty, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier do pisania [listowy],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele [kredki], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podstawki
do długopisów i ołówków, pojemniki na ołówki, przybory szkolne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, pudełka kartonowe
lub papierowe, pudełka na pióra, rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki, szyldy z papieru lub
z kartonu, taśma klejąca, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do ołówków, elektryczne
lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby przeznaczone do wymazywania, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe.
(111) 300912
(220) 2017 01 24
(210) 466536
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Bebiven
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci i niemowląt, szampony, pudry,
oliwki do celów kosmetycznych, zasypki, środki do pielęgnacji ciała, płyny do kąpieli, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, mydła, kremy, olejki do celów kosmetycznych, wody toaletowe,
5 żywność do specjalnych zastosowań medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla dzieci,
niemowląt, żywność dietetyczna dla chorych, żywność dietetyczna
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, mleko dla dzieci
i niemowląt, odżywcze suplementy diety do celów leczniczych, produkty odżywcze do zastosowań medycznych, dania dla niemowląt,
dietetyczne produkty zbożowe dla dzieci i niemowląt, suplementy
witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty dietetyczne dla dzieci, pieluszki dla
niemowląt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 29 mleko
i produkty mleczne, mleko w proszku, mrożone, gotowe dania dla
dzieci składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub warzyw, przekąski składające się głównie z owoców i orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski będące kombinacją owoców i masła orzechowego, jogurt, przekąski na bazie jogurtu, przekąski dla dzieci i niemow-

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ląt na bazie owoców, warzyw i mleka kokosowego, desery jogurtowe
i mleczne, przekąski z liofilizowanych owoców i jogurtu, liofilizowane
owoce i warzywa w postaci chipsów, puree owocowe, mleko smakowe, przekąski na bazie warzyw, przeciery owocowe i warzywne,
30 koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe, w tym
wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi będące produktami spożywczymi, mieszanki odżywcze do picia,
na bazie węglowodanów do stosowania jako zamienniki posiłków,
pieczywo, pieczywo specjalne, pieczywo dietetyczne, mieszanki
śniadaniowe, takie jak muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane,
otręby, grysik, ciastka, wyroby cukiernicze, przekąski ryżowe i zbożowe, batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnym, napoje owocowe, napoje izotoniczne, soki
owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, syropy i inne produkty
do wytwarzania napojów, esencje do produkcji napojów, pastylki
i proszki do przygotowywania napojów.

(111) 300913
(220) 2017 01 24
(210) 466539
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ErgisMark
(510), (511) 16 opakowania na żywność, folie do pakowania artykułów żywnościowych.
(111) 300914
(220) 2017 01 24
(210) 466545
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Specialite Nasze polskie!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 05.03.11, 05.05.19, 05.05.20, 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin i wędzonek.
(111) 300915
(220) 2017 01 24
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BLACK FRIDAY WEEK
(540)

(210) 466546

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 pełne wkłady z tonerem do drukarek i fotokopiarek,
mieszanki drukarskie [tusz], 7 krajalnice do chleba, urządzenia
do czyszczenia parowego, drukarki 3D, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyżymania bielizny [suszarki], maszynki do siekania
mięsa, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny
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do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania
napojów, noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne,
obieraczki [maszyny], obrabiarki, odkurzacze oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza [części maszyn], otwieracze do puszek [elektryczne], wyciskacze do owoców elektryczne domowe, pakowarki, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty [maszyny], szczotki elektryczne, uchwyty [części maszyn],
wirówki mleczarskie, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 przybory do depilacji elektryczne
lub nieelektryczne, zestawy do golenia, krajarki do jaj nieelektryczne,
krajarki do sera nieelektryczne, zestawy służące do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia
włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do otwierania ostryg, noże
do palet, noże do pizzy, nieelektryczne, nożyce, przyrządy nożycowe
ręczne, przyrządy do ostrzenia, ostrza nożyc, otwieracze do puszek
nieelektryczne, ręczne narzędzia do zbierania owoców, obcinacze
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, przybory do depilacji
elektryczne i nieelektryczne, pęsety, szczypce do wycinania skórek,
pilniki do paznokci, elektryczne, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
maszynki do strzyżenie brody, tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki
do tłuczenia, ubijaki [narzędzia], tasaki do warzyw, żelazka do karbowania [gofrowania], żelazka do szkliwienia [glazurowania], żelazka profilowe [formierskie], żyletki, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne,
9 akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy antywłamaniowe,
alarmy dźwiękowe, alkoholomierze, amperomierze, anteny, aparaty
fotograficzne, automatyczne sekretarki, baterie anodowe, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie lltowo-jonowe, lampy błyskowe stosowane w fotografice, czytniki kodów kreskowych, czytniki
kart kodowanych magnetycznie, czytniki znaków optycznych, druty
[przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyktafony, dyski do rejestracji dźwięku, dyski
do przechowywania danych, dyski kompaktowe [audio-wideo], czyste
płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych lub wideo, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dzwonki [urządzenia
ostrzegające], urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany [fotografika],
ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, wykrywacze fałszywych monet, filmy animowane, rysunkowe, filtry [fotografika], filtry promieni
ultrafioletowych do fotografiki, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, gaśnice, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], gramofony, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł gramofonów,
instalacje elektryczne, interfejsy komputerowe [informatyka], kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kalkulatory, kamery wideo, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, kuwety fotograficzne, kwasomlerze do akumulatorów, lampy ciemniowe [fotografika], lasery nie do celów medycznych, liczniki, lornetki, magnetofony
taśmowe, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki
danych, maszyny księgujące, maszyny sumujące, megafony, mierniki
[przyrządy pomiarowe], wyzwalacze migawki [fotografice], migawki
[fotografika], mikrofony, mikroprocesory, mikroskopy modemy, monitory [programy komputerowe], monitory ekranowe, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych,
napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych [fotografika], notesy elektroniczne, obiektywy [soczewki] [optyka], odbiorniki
[audio i wideo], urządzenia służące do nabłyszczanie odbitek fotograficznych, przyrządy do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
danych, osłony końcówek [wyjść] elektrycznych, osłony obiektywów
[optyka], osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlenia,
pamięci komputerowe, plotery pracujące w dwóch osiach X-Y, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstek do komputerów, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, poziomnice [przyrządy do ustalania linii
poziomej], procesory główne (CPU), prędkościomierze do pojazdów,
procesory centralne, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software] do gier wideo, programy komputerowe nagrane,
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programy sterujące komputerowe, nagrane, przekaźniki i przełączniki
elektryczne, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne,
przezrocza [fotografika], przyciski do dzwonków, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy nawigacyjne, przysłony [fotografika],
radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, pagery radiowe, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, reduktory [elektryczność],
regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych,
skrzynki akumulatorowe, skrzynki na baterie, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów fotograficznych, styki
elektryczne, syreny, szafki na głośniki, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory] elektryczne, światła błyskowe stosowane
jako sygnały świetlne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, taśmy wideo, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony, telegrafy, trójnogi do aparatów fotograficznych, tuby do głośników, urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do kontroli ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia i przyrządu do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi do listów, wagi laboratoryjne,
wideofony, woltomierze, wskaźniki prędkości, wykrywacze dymu, wyzwalacze migawek [fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski przewodów [elektryczność], zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], złącza do przewodów elektrycznych, złącza
elektryczne, 11 aparatura i instalacje chłodnicze, centralne ogrzewanie, nawilżacze do grzejników, chłodnicze lady, lampki na choinki świąteczne, czajniki elektryczne, urządzenia do dezynfekcji, świecące numery na domów, dozowniki środków odkażających w toaletach,
instalacje do dystrybucji wody, dywany ogrzewane elektrycznie, ekspresy do kawy elektryczne, elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, formy
do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elektryczne, bojlery gazowe, lampy gazowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i Instalacje do gotowania, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grzejące płyty, ogrzewacze
kieszonka, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do klimatyzacji, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych,
komory chłodnicze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny
elektryczny, lady chłodnicze, reflektory do lamp, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy oświetleniowe,
lampy wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, latarki, latarki
kieszonkowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu,
lampy luminescencyjne oświetleniowe, instalacje do chłodzenia mleka, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do opalania,
osuszacze, oświetlenie sufitowe, aparaty do suszenia, urządzenia
do palenia kawy, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, piecyki do podgrzewania wody, piekarniki, wyposażenie do piekarników, płyty grzejne, instalacje do podgrzewaczy, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
talerzy, podgrzewacze wody [aparatura], poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, urządzenia służące
do podgrzewania powietrza, urządzenia służące do chłodzenia powietrza, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy służące do promienie
ultrafioletowego, inne niż do celów leczniczych, rożen [wyposażenie
kuchenne], ruszty piecowe, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszarki
do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach,
aparatura służąca do suszenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe,
szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, tostery,
lampy służące do układanie włosów, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia elektryczne do robienia jogur-
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tu, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
aparatura i urządzenia do uzdatnianie wody, aparatura do wentylacja
[klimatyzacja], wentylatory [klimatyzacja], urządzenia do filtrowania
wody, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zlewozmywaki, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarniki do lamp, elektryczne, żarniki
do ogrzewania, elektryczne, palniki żarowe, żarówki elektryczne,
14 bransoletki do zegarków, budziki, chronografy [zegarki], przyrządy
do chronometru, chronometry [zegary o dużej dokładności], łańcuszki
do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów
I zegarków, sprężyny do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], 15 altówki, cymbały, dzwonki ręczne
[instrumenty muzyczne], flety, futerały na instrumenty muzyczne, gitary, gongi, harfy, struny do harfy, harmonie ręczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe [muzyka], kamertony,
katarynki, klapki do instrumentów muzycznych, klarnety, klawiatury
instrumentów muzycznych, klawisze instrumentów muzycznych, kołki
do instrumentów muzycznych, kontrabasy, kornety, mandoliny, miechy do instrumentów muzycznych, młoteczki do strojenia, naciąg perkusyjny, statywy do nut, oboje, okaryny, organki [harmonijki ustne],
organy, pałki perkusyjne, pedały do instrumentów muzycznych, perforowane taśmy muzyczne, pianina, klawisze do pianin, struny do pianin,
piszczałki do organów, plektrony, płytki do szarpania strun [kostki,
plektrony], podkładki pod brodę do skrzypiec, podstawki do instrumentów muzycznych [kobyłki], pozytywki, puzony [instrumenty muzyczne], regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, rogi
[instrumenty muzyczne], saksofony, skóra na bębny, skrzypce, smyczki
do instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów muzycznych, statywy do nut, stroiki, struny do instrumentów muzycznych,
syntezatory muzyczne, szeng [chiński instrument dęty], tamburyny,
taśmy muzyczne [perforowane taśmy muzyczne, pianina], tłumiki
do instrumentów muzycznych, trąbki [instrumenty muzyczne], trąbki,
rogi, trójkąty [instrumenty muzyczne], urządzenia do odwracania kartek w zeszytach z nutami, ustniki instrumentów muzycznych, 16 albumy, broszury, bloki do pisania, bloki rysunkowe, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, filtry
do kawy papierowe, niszczarki dokumentów do użytku biurowego,
papier do pakowania, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, przyrządy do pisania, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 18 aktówki, teczki, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka
do noszenia dzieci, etui na klucze, kije do parasoli, kijki do trekkingu,
kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, laski,
rączki do lasek spacerowych, uchwyty do lasek spacerowych, lasko-krzesełka, rzemyki do łyżew, myśliwskie torby [akcesoria do polowań],
teczki na nuty, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, pokrowce na parasole, skórzane pasy, torby plażowe, plecaki turystyczne,
pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, pudełka z fibry, pudła
skórzane na kapelusze, rączki do parasoli, rączki walizek, siatki na zakupy, teczki i torby szkolne, tornistry szkolne, teki, dyplomatki, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby sportowe, torby turystyczne,
walizki, rączki do walizek, wizytowniki, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, meble biurowe, kapsle do butelek
niemetalowe, korki do butelek, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do butelek niemetalowe, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopisma, łóżeczka dla małych
dzieci, fotele, fotele fryzjerskie, haczyki niemetalowe na odzież, haki
do zasłon, zaciski do kabli niemetalowe, kadzie drewniane do zlewania
wina, kanapy, stojaki na kapelusze, karimaty, karnisze do zasłon, kojce
dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, kołyski, kredensy, krzesła, podpory pod książki, leżaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce,
konstrukcje drewniane łóżek, sprzęt do łóżek niemetalowy, łóżka, stoliki pod maszyny do pisania, materace, maty do kojców dziecięcych,
maty do przewijania niemowląt, maty wyjmowane do zlewów, meble
biurowe, meble metalowe, meble szkolne, półki meblowe, kije do mioteł niemetalowe, poduszki nadmuchiwane powietrzem nie do celów
leczniczych, wieszaki stojące na odzież, tablice na ogłoszenia, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, stojaki na parasole, podnóżki, podpórki do roślin, pokrowce na odzież do wieszania, półki biblioteczne, półki magazynowe, rolety okienne tekstylne wewnętrzne,
rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolki do zasłon, siedzenia stanowiące meble, siedzenia metalowe, sofy, stoliki ruchome pod komputery, stoły do masażu, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztato-
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we, stopnie [schodki] niemetalowe, sworznie niemetalowe, szezlongi,
meble szkolne, śpiwory kempingowe, taborety, wieszaki na ubrania,
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe do pojazdów,
21 szczoteczki do brwi, otwieracze do butelek, butelki chłodnicze,
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, cedzaki
[przybory gospodarstwa domowego], kosze na chleb, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego chłodzenie żywności, łopatki do ciasta, formy do ciasta, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], narzędzia ręczne do czyszczenia, przykrywki do dań, potraw, przyrządy do demakijażu, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki
mydła, dozowniki papieru toaletowego, durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], dysze do węży zraszających, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne,
elementy napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, filtry
do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, froterki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne,
garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety], garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne,
gąbki do celów domowych, gąbki ścierne do szorowania skór, gąsiory
szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, pędzle do golenia, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, grille [kuchenne], grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, serwisy
do herbaty, zaparzaczki do herbaty, młynki ręczne do kawy, serwisy
do kawy, kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, pojemniki kuchenne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, łopatki [sprzęt
kuchenny], łopatki [sztućce], łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
łyżki wazowe, mieszadełka do koktajli, mieszalniki nieelektryczne
do celów domowych [blendery], mieszarki ręczne do sporządzania
koktajli, miksery domowe nieelektryczne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, młynki do użytku domowego ręczne, mopy, naczynia,
dziobki do naczyń, szczotki do mycia naczyń, koziołki pod noże na stół,
nóż piekarniczy, odkurzacze nieelektryczne, wyciskacze do owoców
nieelektryczne do celów domowych, patelnie, patery, szczoteczki
do paznokci, stojaki na pędzie do golenia, młynki do pieprzu ręczne,
pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pochłaniacze dymu
do użytku domowego, f podkładki na stół pod naczynia nie z papieru
i nie z tkanin, przyrządy do podlewania, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pokrowce na deski do prasowania, pokrywki
do garnków, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania
do celów domowych, wanienki do prania, prasy do spodni, prawidła
do butów, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory
kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, rondle, rozdrabniacze
do użytku domowego nieelektryczne, kuchenne ruszty, serwisy [zastawy stołowe], sita [przybory gospodarstwa domowego], sitka
do herbaty, spryskiwacze, suszarki do bielizny, stojaki do suszenie prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, szczotka mechaniczna, materiały do szczotkarstwa, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych, szczotki do obuwia, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części
maszyn, szkło [naczynia], szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szkło emaliowane, szkło mleczne, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub ze szkła, kubły
na śmieci, tace do użytku domowego, talerze, tarki [sprzęt kuchenny],
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania
tłuszczem kuchenne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki do dywanów [ręczne], trzepaczki nieelektryczne, ubijaki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, nieelektryczne, formy do wypiekania wafli
nieelektryczne, wałki do ciasta domowe, przyrządy do woskowania
i polerowanie butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki
ścierne do celów kuchennych, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, podstawki pod żelazka do prasowania preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do chłodzenia żywności do celów gospodarstwa
domowego, 28 balony do zabawy, bańki mydlane [zabawki], rękawice
baseballowe, baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], kije bilardowe, kule bilardowe, stoły bilardowe, rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek, ozdoby na choinki [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinki, choinki
z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, deski
do pływania, deski snowboardowe, deski surfingowe, torby na narty
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i deski surfingowe, deski windsurfingowe, deskorolki, dętki do piłek
do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski sportowe, dzwonki
na choinkę, elektroniczne tarcze, przyrządy do gimnastyki, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, kule
do gry, urządzenia do gry, żetony do gry, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie (salonowe), grzechotki, haczyki wędkarskie,
hantle, kije hokejowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
klocki [zabawki], kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], gry polegające na konstruowaniu, końcówki do kijów bilardowych, kręgle, kulki do gry, kulturystyka (przyrządy stosowane w kulturystyce), kusze [artykuły sportowe], lalki, butelki do karmienia lalek,
łóżka dla lalek, pokoiki dla latek, latawce, linki, żyłki wędkarskie, łuki
do strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski [zabawki], maski teatralne, misie pluszowe, narty, wiązania do nart, wosk do nart, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], petardy w kształcie cukierków, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier,
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa,
płetwy do pływania, pływaki do kąpieli i pływania, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, samochody sterowane radiem [zabawki], naciągi do rakiet, rękawice do gier, rolki, rowery treningowe stacjonarne,
stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, śmieszne rzeczy [atrapy], trampoliny, warcaby [gry], wędki, worki treningowe, wrotki, zabawki dla zwierząt domowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacji handlowej, usługi w zakresie prowadzenia agencji
reklamowej, usługi w zakresie analizy rynkowych, usługi w zakresie
prowadzenia badań marketingowych, usługi w zakresie prowadzenia
badań opinii publicznej, usługi w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wynajmowania
maszyn i urządzeń dla biura, usługi w zakresie prowadzenia biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie aranżacji dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa w zakresie zarządzania
personelem, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie edytorskich usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie sporządzania prognoz ekonomicznych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi w zakresie udzielania konsumentom handlowej informacje i porad [punkty informacji
konsumenckiej], usługi w zakresie prowadzenia księgowość, usługi
w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych, usługi w zakresie
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
usługi w zakresie doradztwa dotyczącego organizowania działalności
gospodarczej, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie outsourcing [doradztwo
handlowe], usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie
pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, usługi w zakresie pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi w zakresie pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, usługi w zakresie produkcji filmów reklamowych, usługi
w zakresie projektowania materiałów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy, usługi w zakresie tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych,
usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, 36 usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie biura informacji kredytowej,
usługi w zakresie doradztwa w sprawach finansowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie finansowej wyceny [ubezpieczenia, banki, nieruchomości], usługi w zakresie udzielania informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi w zakresie
informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie transakcji finansowych, transfer elektroniczny kapitału, tworzenie funduszów
inwestycyjnych, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie informacji w sprawach
ubezpieczeń, usługi w zakresie umowy kredytowe połączonej
ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], 37 usługi w zakresie budowy pawilonów i sklepów targowych, usługi w zakresie informacji o naprawach, usługi w zakresie instalowania i naprawy telefonów, usługi
w zakresie instalowania i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy komputerów, usługi
w zakresie montażu urządzeń kuchennych, usługi w zakresie instalo-
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wania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie napełniania pojemników z tonerem, usługi w zakresie regeneracji maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi w zakresie regeneracji
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 38 agencje informacyjne, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi
w zakresie komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych,
usługi w zakresie komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi w zakresie nadawania bezprzewodowego, usługi w zakresie obsługi telekonferencji, usługi w zakresie poczty elektronicznej,
usługi w zakresie przesyłanie Informacji, usługi w zakresie transferu
strumieniowego danych, usługi w zakresie transmisji plików cyfrowych, usługi w zakresie transmisji programów radiowych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji satelitarnej, usługi w zakresie udostępniania internetowego forum
dyskusyjnego, usługi w zakresie udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
39 usługi w zakresie dostarczania towarów [zaopatrzenia], usługi w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, usługi
w zakresie dystrybucja gazet, usługi w zakresie dostarczania korespondencji, przesyłek, usługi w zakresie magazynowania, usługi w zakresie
informacji o magazynowaniu, usługi w zakresie pakowania produktów, usługi w zakresie pakowania towarów, usługi w zakresie transportu przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie dostarczania przesyłek, usługi w zakresie rezerwacji transportu, usługi w zakresie
transportu samochodowego, usługi w zakresie spedycji, usługi w zakresie składowania towarów, usługi w zakresie informacji o transporcie, usługi w zakresie pośrednictwa w transporcie, usługi kurierskie [listy lub towary], wynajmowanie magazynów, 41 usługi w zakresie
doradztwa zawodowego [porady w zakresie edukacji lub kształcenia],
usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, usługi w zakresie organizowania
i obsługi kongresów, usługi w zakresie organizowania i obsługi konkursów, usługi w zakresie organizowania loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi w zakresie wypożyczania odbiorników radiowych i telewizyjne, organizowanie i prowadzenia warsztatów
[szkolenia], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia koncertów,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi w zakresie pisanie tekstów, innych niż reklamowych, usługi w zakresie produkcji filmów Innych niż reklamowych, usługi w zakresie produkcji filmów na taśmach
wideo, usługi w zakresie produkcji mikrofilmów, usługi w zakresie produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie publikowania tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi w zakresie prowadzenia studia filmowego, usługi w zakresie prowadzenia studia
nagrań, usługi w zakresie wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie projektowania i dekoracja wnętrz, usługi w zakresie doradztwa w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie doradztwa w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi w zakresie dostarczania [opracowywania] wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie elektronicznej konwersja danych lub programów,
usługi w zakresie doradztwa w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie wypożyczania komputerów, usługi
w zakresie monitoringu systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
powielania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych
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w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie wypożyczanie serwerów
[hosting].

(111) 300916
(220) 2017 01 24
(210) 466548
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, PL.
(540) IMGW
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 ekspertyzy-badania i analizy naukowe, prowadzenie
laboratoriów chemicznych, usługi ochrony środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli piętrzących-badania techniczne, ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód i powietrza.
(111) 300917
(220) 2017 01 24
(210) 466566
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KOGUT ARKADIUSZ WAY2CHAMP, Barcice, PL.
(540) WAY2CHAMP
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet
w związku z e-bookami, suplementami diety, akcesoriami sportowymi, odzieżą sportową i sprzętem do treningów sportowych, 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu
fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, trening osobisty [szkolenie], organizowanie obozów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych.
(111) 300918
(220) 2017 01 25
(210) 466567
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innbio NATURALNY OGRÓD WARZYWA NAWÓZ ORGANICZNY
DORODNE I ZDROWE WARZYWA BEZ CHEMII
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, brązowy, biały, czerwony
(531) 05.03.13, 05.09.24, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
i spoiwa przeznaczone dla przemysłu.
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(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innbio KWIATY DOMOWE I BALKONOWE NAWÓZ
ORGANICZNY PIĘKNE, KWITNĄCE I ZIELONE KWIATY DOMOWE BEZ
CHEMII
(540)

(111) 300919
(220) 2017 01 25
(210) 466568
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innbio NATURALNY TRAWNIK NAWÓZ ORGANICZNY PIĘKNY,
ZDROWY I SOCZYŚCIE ZIELONY TRAWNIK BEZ CHEMII
(540)

Kolor znaku: ciemnzielony, zielony, szary, biały
(531) 05.03.13, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
i spoiwa przeznaczone dla przemysłu.
(111) 300920
(220) 2017 01 25
(210) 466569
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) innbio NATURALNY OGRÓD OWOCE NAWÓZ ORGANICZNY
DORODNE I ZDROWE OWOCE BEZ CHEMII
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielny, biały, żółty
(531) 05.03.13, 05.05.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
i spoiwa przeznaczone dla przemysłu.
(111) 300922
(220) 2017 01 25
(210) 466579
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BiO gardena z serca dla ogrodu, z miłości do rodziny
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały, czerwony, niebieski
(531) 05.07.08, 05.07.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych i rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, substancje
chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
i spoiwa przeznaczone dla przemysłu.

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy azotowe, preparaty stosowane w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty
z mikroelementami 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
działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, 44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie,
ogrodnictwo, 45 zarządzanie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary.

(111) 300921
(151) 2017 06 20

(111) 300923
(151) 2017 06 13

(220) 2017 01 25
(441) 2017 03 06

(210) 466570

(220) 2017 01 25
(441) 2017 02 27

(210) 466580
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reklamowe, 39 dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów, magazynowanie, pakowanie
produktów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.

(732) KRASUTSKI KONRAD, Warszawa, PL.
(540) #ILLEGAL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 300924
(220) 2017 01 25
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka, PL.
(540) MonoTower
(540)

(210) 466593

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 przenośniki-maszyny, podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu, sortownice, windy, inne
niż wyciągi narciarskie, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, 37 instalacje, konserwacje i naprawa maszyn, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych.
(111) 300925
(220) 2017 01 25
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 06
(732) PROFILOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboszyce, PL.
(540) Profilook
(540)

Nr 1/2018

(210) 466595

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 02.09.12, 02.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowe woski do podłóg, antystatyczne preparaty do celów domowych, olejki aromatyczne, barwniki do użytku domowego, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, środki do prania,
pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do czyszczenia rur odpływowych, detergenty, mydła, olejki,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczka kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów,
odświeżacze do ust, odświeżacze powietrza, preparaty do opalania,
perfumy, wyroby perfumeryjne, płyny po goleniu, pasty do podłóg,
pomadki do ust, szampony, środki do depilacji, toniki kosmetyczne,
tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, płyny do płukania, wybielacze do tkanin, maseczki kosmetyczne, środki do polerowania, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
balsamy do ciała, sole kąpielowe, płyny do kąpieli, preparaty do szorowania podłóg, dezodoranty, 35 usługi świadczone przez sklepy
detaliczne lub hurtownie za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, sklep internetowy z asortymentem produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz chemii gospodarczej oraz
innych artykułów przemysłowych, analizy rynkowe, badanie rynku,
zaopatrzenie osób trzecich, badania opinii publicznej, badania marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie
usługi w zakresie reklamy, eksport-import, fakturowanie, zamówienia
handlowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
komputerowe bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
pliki komputerowe dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, usługi zaopatrzenia osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, agencje informacji handlowej, agencje

(111) 300926
(220) 2017 01 25
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) PELC-GONERA ANDRZEJ, Łódź, PL.
(540) king kong
(540)

(210) 466602

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
(111) 300927
(220) 2017 01 26
(210) 466603
(151) 2017 06 13
(441) 2017 02 27
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) Polacy z werwą
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 04.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, prospekty, broszury, reprodukcje graficzne, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie
i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi public relations,
reklama korespondencyjna, reklama banerowa, reklama zewnętrzna,
reklama radiowa, promocja [reklama] koncertów, promocja [reklama]
gali, reklama w czasopismach), reklama na billboardach elektronicznych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama on-line za pośrednictwem
Internetu, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie uroczystości, organizowanie plebiscytów, organizowanie festiwali, organizowanie gali, organizowanie konkursów, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie ceremonii
rozdania nagród, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów.
(111) 300928
(220) 2017 01 26
(210) 466605
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) ARCHE ProCare
(540)

Kolor znaku: czarny, łososiowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

Nr 1/2018
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(510), (511) 35 rekrutacja personelu, rekrutacja personelu tymczasowego, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi biur pracy w zakresie pracy tymczasowej.

(111) 300929
(220) 2017 01 26
(210) 466606
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 06
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) tetrix
(510), (511) 35 sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie
systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki,
42 projektowanie oprogramowania wspierającego planowanie,
optymalizację, realizację, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia w zakresie dystrybucji towarów, łańcucha dostaw dot. w/w oprogramowania.
(111) 300930
(220) 2017 01 26
(210) 466607
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) AGRO ENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGRO ENERGETYK
(510), (511) 35 import nawozów, usługi importowo-eksportowe,
usługi sprzedaży detalicznej nawozów, usługi sprzedaży hurtowej
nawozów.
(111) 300931
(220) 2017 01 26
(210) 466608
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 06
(732) 4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, PL.
(540) TETRIX
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: sprzedaż oprogramowania wspierającego planowanie, optymalizację, realizację, rozliczenie, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw
oraz logistyki, 42 projektowanie oprogramowania wspierającego
planowanie, optymalizację, realizację, raportowanie w zakresie systemów dystrybucji towarów, łańcucha dostaw oraz logistyki, doradztwo i wdrożenia w zakresie dystrybucji towarów, łańcucha dostaw
dot. w/w oprogramowania.
(111) 300932
(220) 2015 09 21 K
(210) 466613
(151) 2017 07 14
(441) 2017 04 24
(732) ROS-Retail Outlet Shopping GmbH, Parndorf, AT.
(540) city outlet
(540)

(531) 24.17.05, 24.17.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne odnośnie do optymalizacji organizacji i zarządzania w zakresie centrów handlowych i sklepów handlu detalicznego, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe,
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administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów,
centrów handlowych i pasaży handlowych, usługi centrum handlowego, mianowicie zarządzanie centrum handlowym i marketing,
organizowanie i koordynacja codziennych procesów i usługi pomocy w centrum handlowym, mianowicie organizowanie i organizacja
imprez reklamowych, planowanie (pomoc) przy zarządzaniu działalnością gospodarczą sklepów handlu detalicznego i centrów handlowych i kompleksów handlowych, sporządzanie analiz rynkowych
dla handlu detalicznego, usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie sprzedaży detalicznej i dystrybucji produktów, publikowanie
tekstów reklamowych, pomoc (planowanie) i doradztwo w kwestiach zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie sklepów handlu
detalicznego i przedsiębiorstw handlowych, centrów i kompleksów
handlowych, usługi badawcze i fidelizacji klienta poprzez reklamę
drogą pocztową (mailing), usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i programów wspierających sprzedaż, mianowicie
planowanie i przeprowadzanie działań reklamowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie pokazów
mody do celów reklamowych i do celów promocji sprzedaży, publikacja wyrobów drukarni (także w postaci elektronicznej) do celów reklamowych, reklamy radiowe, dekoracja wystaw sklepowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, promocja punktów sklepowych, centrów i pasaży
handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, kolportaż
próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja materiałów
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie działalnością gospodarczą punktów sprzedaży i centrów handlowych,
prezentacja towarów i usług, pokazy towarów do celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży towarów w sklepach, centrach handlowych i pasażach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży, obuwia i akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie tekstyliów domowych, łazienkowych i pościelowych
i bielizny pościelowej, usługi handlu detalicznego w zakresie toreb,
torebek, portmonetek i odzieży skórzanej oraz rękawiczek skórzanych, usługi handlu detalicznego w zakresie biżuterii, sztucznej biżuterii i zegarków, usługi handlu detalicznego w zakresie artykułów
sportowych i artykułów dla sportowców, usługi handlu detalicznego
w zakresie produktów drogeryjnych i perfumeryjnych, usługi handlu
detalicznego w zakresie mebli, oświetlenia i przedmiotów wyposażenia wnętrz, usługi handlu detalicznego w zakresie przyborów kuchennych i wyrobów porcelanowych, wyrobów szklanych, sztućców,
garnków i patelni, usługi handlu detalicznego w zakresie okularów,
okularów przeciwsłonecznych i wyrobów optycznych, usługi handlu
detalicznego w zakresie odzieży dla niemowląt i dzieci, zabawek dla
niemowląt, małych dzieci i dzieci, wózków dla dzieci i wózków sportowych, krzeseł wysokich dla dzieci, siedzeń dla dzieci, fotelików
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do samochodów, artykułów
higienicznych dla niemowląt i małych dzieci, żywności dla niemowląt i małych dzieci i urządzeń do monitorowania niemowląt, usługi
handlu detalicznego w zakresie towarów kempingowych i do użytku na świeżym powietrzu, usługi zestawiania ofert sprzedażowych
i handlowych dla klientów, 36 majątek nieruchomy, wynajem, podnajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie i dzierżawa lokali
handlowych i sklepów, rozwijanie finansowe projektów w zakresie
nieruchomości, usługi podmiotów odpowiedzialnych za budowę
poprzez przygotowanie budowy pod względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansami, emisja bonów wartościowych, emisja bonów upominkowych
i zakupowych, 41 usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
planowanie, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
sportowych i rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie balów, loterii, konkursów piękności, przedstawień rozrywkowych i konkursów.

(111) 300933
(220) 2017 01 20
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) MILEXELIM

(210) 466649

296

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(111) 300934
(220) 2017 01 16
(210) 466687
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 27
(732) ERBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg, PL.
(540) ERBI
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, wiosła, 28 sprzęt sportowy, akcesoria do pływania,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym.
(111) 300935
(220) 2017 01 26
(210) 466691
(151) 2017 06 23
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) 1936 TYMBARK CYTRONETA
(540)

Nr 1/2018

(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny
(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, owoce kandyzowane, 32 wody mineralne i gazowane, napoje gazowane, lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, napoje owocowe, napoje z soków owocowych, napoje
na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe, syropy owocowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, piwa.
(111) 300938
(220) 2017 01 26
(210) 466696
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE DYSTRYBUTOR ROKU
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, czarny, czerwony, pomarańczowy,
zielony
(531) 05.07.12, 19.07.01, 11.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, owoce kandyzowane, 32 wody mineralne i gazowane, napoje gazowane, lemoniada, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, napoje owocowe, napoje z soków owocowych, napoje
na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe, syropy owocowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, sorbety, pastylki do napojów
gazowanych, piwa.
(111) 300936
(220) 2017 01 26
(210) 466692
(151) 2017 06 24
(441) 2017 03 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Cardivit tabletki z Wadowic
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 18.01.08, 26.11.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 300939
(220) 2017 01 26
(210) 466698
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) AGRO ENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AE Agro Energetyk
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, czerwony, granatowy, szary
(531) 02.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 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.

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 import nawozów, usługi importowo-eksportowe,
usługi sprzedaży detalicznej nawozów, usługi sprzedaży hurtowej
nawozów.

(111) 300937
(220) 2017 01 26
(210) 466693
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) TYMBARK

(111) 300940
(220) 2017 01 26
(210) 466703
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIZNES LUNCH WIADOMOŚCI HANDLOWE

Nr 1/2018
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(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowej, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 300941
(220) 2017 01 26
(210) 466699
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES MIĘSNY
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
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personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowej, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 300942
(220) 2017 01 26
(210) 466701
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE NAJLEPSZE STOISKO MIĘSNE
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 300943
(220) 2017 01 26
(210) 466704
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORUM BRANŻY KOSMETYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, różowy
(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 300944
(220) 2017 01 26
(210) 466705
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES SŁODYCZE sweets &
snacks
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
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pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 300945
(220) 2017 01 26
(210) 466714
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) ZALEWSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ROTEX, Zabrze, PL.
(540) ROTEX
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
timesharing nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 budownictwo, budowa nieruchomości, budowa pomieszczeń, budowa fabryk,
nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi budowlane, konsultacje budowlane, zarządzanie projektem budowy, usługi zarządzania budową, naprawcze roboty budowlane, usługi doradztwa
budowlanego, doradztwo inżynieryjne, udzielanie informacji budowlanych, usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór nad robotami
budowlanymi, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi montażowe rusztowań budowlanych, usługi budowlane i naprawy
budynków, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub
konserwacja transporterów, naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, konserwacja samochodów, konserwacja silników
spalinowych, konserwacja i naprawa silników, naprawy i konserwacja
samochodów, naprawy łub konserwacja samochodów, konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja,
serwis, strojenie i naprawa silników, naprawa i konserwacja silników
pojazdów mechanicznych, naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni
biegów, naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych
lądowych pojazdów silnikowych, kontrola samochodów i ich części
przed konserwacją i naprawą, naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych
i części do nich, naprawa elementów silników, wulkanizacja opon
samochodowych, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa filtrów do maszyn i silników, instalacja, naprawa i konserwacja
chłodnic do silników, usługi pomocy w przypadku awarii samochodu, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
silników elektrycznych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, 39 transport, transport lądowy, transport
promowy, transport łodziami, transport statkami, transport kontenerowcami, transport kontenerów, transport samochodowy, transport
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pojazdów, transport drogowy, transport morski, transport wodny,
transport ładunków, transport towarów, transport paczek, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja transportu,
rezerwowanie transportu, usługi transportowe, strzeżony transport
towarów, transport drogowy ładunków, strzeżony transport ciężarówkami, transport ładunków statkiem, transport towarów statkiem,
transport drogą kurierską, transport i składowanie, usługi transportu
ładunków, usługi transportu promowego, usługi transportu pojazdami, usługi transportu drogowego, organizowanie transportu paczek,
organizowanie transportu promami, usługi transportu wodnego,
organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu
towarów, usługi pośrednictwa transportowego, transport ładunku
drogą wodną, transport i dostawy towarów, transport i składowanie
towarów, transport ładunku pojazdem lądowym, usługi transportu
pojazdami silnikowymi, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi transportu drogowego ładunków, dostarczanie informacji dotyczących transportu, organizowanie transportu lądowego
paczek, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów
podczas transportu, magazynowanie ładunku przed transportem,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, transport
pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w warunkach
chłodniczych, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi w zakresie
transportu kontenerowego, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
usługi w zakresie transportu towarów, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, usługi w zakresie transportu drogowego,
usługi w zakresie organizowania transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem,
usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, dystrybucja [transport]
produktów dla sprzedaży detalicznej, usługi rezerwacji w zakresie
transportu lądowego, transport pojemników do przewozu ładunków
ciężarówką, usługi w zakresie organizowania transportu drogowego,
udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów,
wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, usługi
w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, wypożyczanie samochodów,
wynajem samochodów, rezerwacja wypożyczanych samochodów,
wynajem samochodów ciężarowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi
w zakresie wypożyczania samochodów, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów
samochodowych, wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów
osobowych i ciężarówek .

(111) 300946
(220) 2017 01 26
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) TECHNOWORLD a.s., Lety, CZ.
(540) TW TECHNOWORLD
(540)

(210) 466716

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe,
szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 37 aktualizacja
komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektronicznych, usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, 42 aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulep-
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szanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych,
naprawa oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji programów komputerowych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 300947
(220) 2017 01 26
(210) 466721
(151) 2017 06 20
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG300
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300948
(220) 2017 01 26
(210) 466722
(151) 2017 06 21
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG319P
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300949
(220) 2017 01 26
(210) 466723
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG8346
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300950
(220) 2017 01 26
(210) 466724
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) KĘDZIORA OLIWIA, Warszawa, PL.
(540) Kwartet Owee
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w zakresie reklamy i promocji, działalność reklamowa, marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, promowanie koncertów muzycznych, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
płyt muzycznych, usługi sprzedaży online płyt muzycznych, usługi
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w zakresie zarządzania biznesowego 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 radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań
muzycznych, prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, wystawianie przedstawień artystycznych, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy zespołów
muzycznych na żywo.

(111) 300951
(220) 2017 01 26
(210) 466726
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG367
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300952
(220) 2017 01 26
(210) 466727
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) BG348
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300953
(220) 2017 01 26
(210) 466728
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG34D
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300954
(220) 2017 01 26
(210) 466729
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
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(540) EG7046
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 300955
(220) 2017 01 26
(210) 466732
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WH WIADOMOŚCI HANDLOWE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, film kinematograficzny, naświetlony, identyfikacyjne karty magnetyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, sondy do celów naukowo-badawczych, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do nauczania, 16 afisze, plakaty, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie
[wydrukowane], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty
pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały
drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier, periodyki [czasopisma], plansze, płytki grawerskie, plany,
podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, publikacje drukowane, torby papierowe, ulotki, 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
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handlowych, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, sponsorowanie, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 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], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 300956
(220) 2017 01 26
(210) 466733
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., Nowy Jork, US.
(540) TEEN VOGUE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okucia metalowe
do obuwia, akcesoria na szyję.
(111) 300957
(220) 2017 01 26
(210) 466736
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PERŁA RYNKU KOSMETYCZNEGO
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 02.01.23, 17.02.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
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zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 300958
(220) 2017 01 26
(210) 466747
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 24
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Complex Cellta 16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, antyperspiranty,
dezodoranty w kulce, pianki do stylizacji włosów, preparaty do higieny intymnej lub preparaty do celów dezodorujących, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów leczniczych: mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie:
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych:
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
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne zawarte w tej klasie, aerozole
chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry, okłady, 10 rozpylacze do aerozoli
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne
spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże
elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety
do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły do celów
medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne,
irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki
do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych,
przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce,
strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej,
strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne
kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały
do zszywania, kremy nie do celów leczniczych o statusie wyrobu
medycznego, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady
do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 300959
(220) 2017 01 27
(210) 466774
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) EKOTECH INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

302

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) AgroSupra S
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa.
(111) 300960
(220) 2017 01 27
(210) 466782
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) V-MAX
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe.
(111) 300961
(220) 2016 05 12
(210) 456254
(151) 2017 08 18
(441) 2017 03 20
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Organic complex Cellta-16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego
inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, 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
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry,
10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży,
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe,
poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,

Nr 1/2018

szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 300962
(220) 2016 05 19
(210) 456672
(151) 2017 08 18
(441) 2017 03 20
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Estabiom
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego
inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, 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
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry,
10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży,
aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia
do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe,
poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.
(111) 300963
(220) 2016 12 22
(210) 465560
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) SMART
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(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, budowlane płyty
niemetalowe, stropowe belki niemetalowe, budowlane materiały
niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcyjne belki stropowe wspornikowe do budowy podłóg.

(111) 300964
(220) 2016 12 22
(210) 465561
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) KONBET POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) STROP SMART
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.05.08, 26.05.12, 26.05.18, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05,
26.01.05, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, budowlane płyty
niemetalowe, stropowe belki niemetalowe, budowlane materiały
niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcyjne belki stropowe wspornikowe do budowy podłóg.
(111) 300965
(220) 2017 01 03
(210) 465876
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) AMICI RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) Amici
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, bankiety,
usługi barowe, przygotowanie dań i napojów na zamówienie, bary,
piwiarnie, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, podawanie potraw i napojów,
organizowanie przyjęć w zakresie żywności i napojów, wynajmowanie sal, usługi hotelarskie, usługi związane z prowadzeniem pensjonatu, hotelu, domu wypoczynkowego, usługi zakwaterowania,
organizowanie przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, organizowanie zabaw w zakresie żywności i napojów, obsługa przyjęć
okazjonalnych i bankietów w zakresie żywności i napojów.
(111) 300966
(220) 2017 01 03
(210) 465880
(151) 2017 08 01
(441) 2017 04 18
(732) AMICI RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) AM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.04, 26.01.12, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, bankiety,
usługi barowe, przygotowanie dań i napojów na zamówienie, bary,
piwiarnie, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, podawanie potraw i napojów,
organizowanie przyjęć w zakresie żywności i napojów, wynajmowanie sal, usługi hotelarskie, usługi związane z prowadzeniem pensjonatu, hotelu, domu wypoczynkowego, usługi zakwaterowania,
organizowanie przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, organizowanie zabaw w zakresie żywności i napojów, obsługa przyjęć
okazjonalnych i bankietów w zakresie żywności i napojów.

(111) 300967
(220) 2017 01 11
(151) 2017 08 16
(441) 2017 04 24
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) Clotrimazolum US Pharmacia
(540)

303
(210) 466151

Kolor znaku: biały, różowy, fioletowy
(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, substancje dietetyczne, produkty
kosmetyczne o działaniu leczniczym, produkty higieniczne, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, środki bakteriobójcze i preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych, 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 diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne zawarte w tej klasie, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury
tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych,
chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne,
plastry do celów medycznych, wszystkie wyżej wymienione towary
również o właściwościach przeciwgrzybicznych, wszystkie wyżej wymienione towary również do celów leczenia grzybicznych zakażeń
skóry, kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów
płciowych.
(111) 300968
(220) 2017 01 14
(210) 466299
(151) 2017 08 10
(441) 2017 03 20
(732) BUSZ PAULINA ESKIMOSKI, Szczyrk, PL.
(540) ESKIMOSKI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, nauka
jazdy na nartach, prowadzenie przedszkola i szkółki narciarskiej, organizowanie obozów sportowych.
(111) 300969
(220) 2017 01 27
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) Osiedle Arkadia w harmonii z naturą
(540)

(210) 466783

(531) 07.01.24, 05.01.02, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowaniu budynków mieszkalnych i usługowych, roboty budowlano-montażowe.
(111) 300970
(220) 2017 01 27
(210) 466786
(151) 2017 06 28
(441) 2017 03 13
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

304

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) AstaFood
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 31 algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, algarobilla (pasza dla zwierząt).
(111) 300971
(220) 2017 01 27
(210) 466787
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SPÓŁKA
JAWNA, Nowy Sącz, PL.
(540) AGROFOOD POLAND
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, jaja, łój spożywczy,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa mrożone, wątroba, wieprzowina,
wołowina, 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z warzywami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jajami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z olejami
i tłuszczami jadalnymi, 39 magazynowanie towarów, składowanie
towarów, usługi przeładunkowe.
(111) 300972
(220) 2017 01 27
(210) 466788
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AstaNature
(540)

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 300973
(220) 2017 01 27
(210) 466789
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SPÓŁKA
JAWNA, Nowy Sącz, PL.
(540) AGROFOOD POLAND
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, jaja, łój spożywczy,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa mrożone, wątroba, wieprzowina,
wołowina, 35 usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z warzywami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jajami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z olejami
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i tłuszczami jadalnymi, 39 magazynowanie towarów, składowanie
towarów, usługi przeładunkowe.

(111) 300974
(220) 2017 01 27
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) KOWALSKA-CHEREK JOANNA, Warszawa, PL.
(540) achappy public relations
(540)

(210) 466790

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnofioletowy
(531) 24.17.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni,
wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż
próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, budowanie świadomości
marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja
o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą, która zajmuje się udzielaniem licencji na towary
i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności
konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi
podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne pro-
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gnozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy, długopisy, pamięci USB, parasoli, kalendarzy, 41 organizowanie
i prowadzenie: forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, widowisk jako impresariat, loterii, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, balów, planowanie
przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja: o edukacji,
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem urządzeń
kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, produkcja widowisk,
produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, usługi nauczania w zakresie oświaty,
edukacja na wyższych uczelniach, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wynajem urządzeń do gier, 42 realizowanie projektów jako
usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe,
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych,
biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie
profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności
wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję,
współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej on-line
umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości
oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości 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
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informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz
wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu
zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie
planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu
nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie,
testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych, badania naukowe, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne, usługi kartograficzne, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie: opakowań, stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych,
stoisk przenośnych związanych z promocją, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], projektowanie i dekoracja wnętrz, doradztwo architektoniczne, usługi artystów grafików.

(111) 300975
(220) 2017 01 27
(210) 466791
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) PIPI NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
(111) 300976
(220) 2017 01 27
(210) 466792
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE
PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) djP DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych.
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(111) 300977
(220) 2017 01 27
(210) 466793
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) JEZUTEK EWA, Zawoja, PL.
(540) ARIT
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne oraz w zakresie kontaktów biznesowych, rachunkowość, księgowość i audyt, biuro rachunkowe.
(111) 300978
(220) 2017 01 27
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 27
(732) RACHELSKI PAWEŁ, Józefosław, PL.
(540) PR PAUL RICH
(540)

(210) 466796

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, biżuteria, 18 torby, paski, 25 buty, odzież.
(111) 300979
(220) 2017 01 27
(210) 466797
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) MAGIA NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
(111) 300980
(220) 2017 01 27
(210) 466799
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 13
(732) FCBIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) SkinProject
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyków,
5 produkty farmaceutyczne, medyczne, balsamy do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 300981
(220) 2017 02 22
(210) 467973
(151) 2017 08 10
(441) 2017 12 04
(732) SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) SMASTHERAPY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna do wzmacniania ciała, elektroniczne przyrządy medyczne, elektromedyczne urządzenia
do ujędrnienia skóry, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne, urządzenia terapeutyczne poprawiające estetykę ciała,
urządzenia liftingujące, urządzenia do terapii cieplnej, ultradźwiękowa aparatura kosmetologiczna, sprzęt do terapii ultradźwiękowej .
(111) 300982
(220) 2017 02 22
(210) 467974
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) CARBOLIFT
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna do wzmacniania
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ciała, elektroniczne przyrządy medyczne, elektromedyczne urządzenia do ujędrnienia skóry, elektroniczne urządzenia terapeutyczne
wykorzystujące dwutlenek węgla do celów estetycznych oraz medycznych, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne,
urządzenia terapeutyczne poprawiające estetykę ciała, urządzenia
terapeutyczne do zwalczenie bruzd przynosowych, urządzenia terapeutyczne do zwalczania cieni pod oczami, urządzenia terapeutyczne do zwalczania wiotkości skóry, urządzenia terapeutyczne
do zwalczania zmarszczek, wstrzykiwacz do iniekcji podskórnych.

(111) 300983
(220) 2017 02 22
(210) 467976
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) CARBOXYTHERAPY DUAL XT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura medyczna, aparatura kosmetyczna, aparatura kosmetologiczna, aparatura terapeutyczna do wzmacniania
ciała, elektroniczne przyrządy medyczne, elektromedyczne urządzenia do ujędrnienia skóry, elektroniczne urządzenia terapeutyczne
wykorzystujące dwutlenek węgla do celów estetycznych oraz medycznych, instrumenty medyczne, instrumenty kosmetologiczne,
urządzenia terapeutyczne poprawiające estetykę ciała, urządzenia
terapeutyczne do zwalczania cellulitu, urządzenia terapeutyczne
do zwalczania cieni pod oczami, urządzenia terapeutyczne do zwalczania blizn, urządzenia terapeutyczne do zwalczania tkanki tłuszczowej, urządzenia terapeutyczne do zwalczania wiotkości skóry,
urządzenia terapeutyczne do zwalczania zmarszczek, urządzenia
terapeutyczne do zwalczania rozstępów, urządzenia terapeutyczne
do zwalczania łuszczycy, urządzenia terapeutyczne do zwalczania łysienia, urządzenia terapeutyczne do zwalczania wypadania włosów,
urządzenia terapeutyczne do ginekologii estetycznej, wstrzykiwacz
do iniekcji podskórnych.
(111) 300984
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) BISON ENERGY DRINK
(540)

(210) 471709

Kolor znaku: czerwony, żółty, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
(111) 300985
(220) 2015 07 01
(210) 444290
(151) 2016 03 22
(441) 2015 10 12
(732) KACZOR ŁUKASZ, KACZOR MATEUSZ MADAX SPÓŁKA
CYWILNA, Bielawa, PL.
(540) MADAX
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, 7 skrzynki
do matryc drukarskich, matryce drukarskie, obudowy maszyn, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
jako artykuły biurowe, akwaforty jako grafika, albumy, arkusze z wiskozy do zawijania, atlasy, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria,
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błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne, rozciągliwe, do paletyzacji, błony z tworzyw sztucznych samoprzyczepne, rozciągliwe
do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
chorągiewki papierowe, chromolitografie, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, ekierki, emblematy, pieczęcie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru
mâché, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, fotograwiura, futerały na szablony, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi
drzewnej jako artykuły papiernicze, karty, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię jako
artykuły biurowe, kasetki na stemple jako pieczątki, kaszty, ramy zecerskie drukarskie, katalogi, komiksy, urządzenia do stemplowania
kopert biurowych, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, lak do pieczętowania, linijki [reglety]
dla drukarzy, linijki rysownicze kreślarskie, mapy, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały opakowaniowe amortyzujące,
do wyściełania z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, matryce
do druku ręcznego, modelina polimerowa, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, biurowego, notatniki jako notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki na czeki, okładki na paszporty, okładki,
obwoluty jako artykuły papiernicze, okólniki, oleodruki, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, opaski papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, osłony na doniczki z papieru, kasetki
ozdobne na papeterie,jako artykuły biurowe, papier do pakowania,
papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod karafki,
pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, prospekty, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, pudelka na farby jako artykuły szkolne, pudła tekturowe
na kapelusze, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane, rury tekturowe, segregatory jako artykuły biurowe,
szufelki do składu typograficznego, tablice ogłoszeniowe na afisze
z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe jako
rożki w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, ulotki, wydruki graficzne, zakładki do książek, 17 folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, włókna
z tworzyw sztuvznych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, 24 drukowane tkaniny perkalowe, etykiety z materiału, 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, powielanie dokumentów,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów, broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, analiza kosztów,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi porównywania cen,
powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, public relations. reklama, reklama jako rozpowszechnianie
materiałów ([ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania rynku, rynkowe badania,
edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
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reklama telewizyjna, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wyceny handlowe, wynajmowanie nośników reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, dekorowanie wystawy sklepowe, wywiad gospodarczy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 40 barwienie
szyb przez obróbkę ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, druk sitowy, usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów jako wykroje,
rysunki, usługi związane z farbiarstwem, fotochemigrafia, krojenie
tkanin, laminowanie, trasowanie laserem, litografia jako drukowanie,
hartowanie metali ,obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali, offset jako drukowanie ,obróbka papieru, piaskowanie
jako polerowanie, platerowanie metali, polerowanie jako ścieranie,
barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin ,impregnowanie ognioodporne tkanin, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka tkanin,
trasowanie laserem, kopiowanie zdjęć, 42 usługi artystów grafików,
projektowanie dekoracji wnętrz, digitalizacja dokumentów jako skanowanie, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych ,wzornictwo przemysłowe .

(111) 300986
(220) 2015 08 10
(151) 2016 05 25
(441) 2015 11 09
(732) JAESCHKE MACIEJ, Opole, PL.
(540) doczysta.pl
(540)

(210) 445743

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje-spoiwa
przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe.
(111) 300987
(220) 2016 12 01
(210) 464643
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) ANDRZEJCZUK OLIVER BEACH BOX, Kołobrzeg, PL.
(540) BB BEACH BOX KOŁOBRZEG DRINKS GRILL MUSIC EST 2015
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01
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(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, snack-bary, usługi świadczone
przez bary bistro.

(111) 300988
(220) 2017 01 27
(210) 466801
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) DJ
(540)

(111) 300991
(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)

Nr 1/2018
(210) 466821

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 8 akcesoria kosmetyczne, 21 aplikatory
do makijażu, pędzelki do makijażu, gąbki do makijażu.
(531) 02.01.09, 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 29 orzeszki arachidowe solone, orzeszki arachidowe
w posypce słodkiej lub słonej, przekąski ziemniaczane, przekąski
z owoców lub warzyw, przekąski na bazie orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 precelki, krakersy solone, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski słone lub słodkie na bazie mąki,
kukurydza prażona (popcorn), kukurydza przetworzona, kukurydza
prażona w kuchence mikrofalowej, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe, słone wypieki, wyroby piekarnicze i cukiernicze .
(111) 300989
(220) 2017 01 27
(210) 466815
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Słoneczny ogród
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.15, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych,
mieszanki warzywne, przeciery warzywne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, owoce w słoikach, owoce w puszkach, przetwory
warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, przeciery owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, grzyby konserwowane,
kompoty owocowe, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy,
konserwy warzywne, marmolada.
(111) 300990
(220) 2017 01 27
(210) 466817
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) DREAM BEAN COFFEE
(540)

(531) 05.03.13, 05.07.01, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 30 ziarna kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy,
koncentraty kawy, ekstrakty z kawy, napoje kawowe i na bazie kawy,
substytuty kawy, kawa, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa granulowana, kawa bezkofeinowa, mrożona kawa, kawa niepalona, kapsułki z kawą.

(111) 300992
(220) 2017 01 30
(210) 466833
(151) 2017 06 26
(441) 2017 02 27
(732) PLAZA & KENIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) GARDEN BOX
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, nietkane
materiały tekstylne z włókniny polipropylenowej typu spun-bond,
tkaniny z chemicznie wyprodukowanych włókien inne niż izolacyjne, tkaniny z mieszanych syntetycznych i naturalnych włókien inne
niż izolacyjne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, 44 planowanie [projektowanie] ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, usługi
ogrodnicze, sadzenie roślin, układanie kwiatów, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych.
(111) 300993
(220) 2017 02 15
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) ŻAKOWSKI PIOTR, Warszawa, PL.
(540) mototurismo.pl
(540)

(210) 466839

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.05, 18.01.07
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, transport pojazdów.
(111) 300994
(220) 2017 01 30
(210) 466855
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) RECIGAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia.
(111) 300995
(220) 2017 01 30
(210) 466860
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 13
(732) BAŃCZYK BOGDAN, Mikołów, PL.
(540) KAJA BUDOWNICTWO MODUŁOWE
(510), (511) 6 przenośne budynki modułowe z metalu, kontenery
transportowe z metalu, przenośne metalowe segmenty biurowe
i mieszkalne, konstrukcje metalowe i ich części, 37 przeciwpożarowe
zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, tapetowanie, budow-
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nictwo, budownictwo przemysłowe, budowanie, konstruowanie
i instalowanie obiektów mieszkalnych i przemysłowych, 39 wynajem
i dzierżawa pojazdów silnikowych, wynajem i wypożyczanie kontenerów, transport drogowy, transport samochodowy, usługi transportowe, 43 wynajmowanie przenośnych segmentów biurowych
i mieszkalnych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych takich jak
składane kontenerowe zabudowy biurowe i mieszkalne.

(111) 300998
(220) 2017 01 30
(210) 466871
(151) 2017 06 12
(441) 2017 02 27
(732) CRISIL LIMITED, Bombaj, IN.
(540) CRISIL
(510), (511) 9 oprogramowanie dla ogólnych celów analitycznych
oraz do przeprowadzania ekonomicznych, przemysłowych i korporacyjnych badań i oceny ryzyka dla instytucji finansowych.

(111) 300996
(220) 2017 01 30
(210) 466862
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) S MALL
(540)

(111) 300999
(220) 2017 01 30
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Zibi WSZYSTKO O CZASIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony, żółty, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], zarządzanie
hotelami, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, usługi marketingowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 zarządzanie
nieruchomością, agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, wycena nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien,
deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa budowlanego, montaż
drzwi i okien, konsultacje budowlane, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów.
(111) 300997
(220) 2017 01 30
(210) 466865
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) V-MAX energy drink
(540)

(531) 03.13.05, 25.07.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe.

(210) 466873

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, sprzęt audio-video, aparaty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych,
14 zegary, zegarki, 15 instrumenty muzyczne, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa kalkulatorów, komputerów, kas rejestrujących, sprzętu
audio-video, aparatów fotograficznych, urządzeń do przetwarzania
danych, zegarów, zegarków, instrumentów muzycznych.
(111) 301000
(220) 2017 01 30
(210) 466876
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) SADKA EWA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Międzyzdroje, PL.
(540) Giovani Coffee
(540)

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 aromaty kawowe, gofry, czekolada, czekolada pitna,
gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, jogurt mrożony jako
lody spożywcze, kawa, lody, lód naturalny lub sztuczny, tarty z owocami, naleśniki, napoje kawowe z mlekiem, bułki, sorbety jako lody,
napoje na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, 43 bar szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie, bufety, usługi restauracyjne, usługi
barowe.
(111) 301001
(220) 2017 01 30
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) GROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) Gromgaz Serwis Urządzeń Grzewczych
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 466879
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(510), (511) 11 instalacje grzewcze, 37 montaż i naprawa instalacji
grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.

(111) 301002
(220) 2017 01 30
(210) 466888
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) BARTNICKI MARCIN MARPLEX, Choszczówka Stojecka, PL.
(540) OPAKOWANIA MARPLEX
(540)

(111) 301005
(220) 2017 01 30
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US.
(540) PSW
(540)

Nr 1/2018
(210) 466894

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 19.09.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne.

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 33 wódka.

(111) 301003
(220) 2017 01 30
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko, PL.
(540) GIŻYCKO
(540)

(111) 301006
(220) 2017 01 30
(210) 466895
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) NOWAKOWSKI MARCIN P.H. EMEN, Komorzewo, PL.
(540) m radiator
(540)

(210) 466890

Kolor znaku: błękitny, biały
(531) 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 301004
(220) 2017 01 30
(210) 466892
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Skrzydła Biznesu
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki,
materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne obróbka danych komputerowych,
przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 usługi w zakresie prowadzenia 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 aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi
w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie
korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji
i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń
i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi
organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów.

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 chłodnice do silników.
(111) 301007
(220) 2017 01 30
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów, PL.
(540) K K&K INVESTMENT
(540)

(210) 466904

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie
budynków, konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż rusztowań, murarstwo, montaż drzwi i okien, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie
budynków, usługi dekarskie, układanie kabli, usługi hydrauliczne.
(111) 301008
(220) 2017 01 30
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów, PL.
(540) K K&K GROUP
(540)

(210) 466906

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
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budownictwo, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie
budynków, konserwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż rusztowań, murarstwo, montaż drzwi i okien, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie
budynków, usługi dekarskie, układanie kabli, usługi hydrauliczne.

(111) 301009
(220) 2017 01 30
(210) 466908
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko, PL.
(540) KURS NA GIŻYCKO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 301010
(220) 2017 01 30
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko, PL.
(540) KURS NA GIŻYCKO
(540)

(210) 466909
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ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syropy i melasa, szafran
jako przyprawa, tarty z owocami, wafle ryżowe, wanilia jako aromat,
wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe.

(111) 301013
(220) 2017 01 31
(210) 466937
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) LIFT PLUS PL KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Wrzosowa, PL.
(540) Jura 14.10 Wyprodukowano w Polsce przez Jurajską Fabrykę
Wind
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 7 podnośniki [windy], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], 37 instalowanie i naprawa wind.

Kolor znaku: błękitny, biały
(531) 01.15.24, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 301011
(220) 2017 01 31
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) O’CANIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ŁaKOTKI
(510), (511) 31 karma dla zwierząt.

(111) 301014
(220) 2017 01 31
(210) 466940
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) Roll ice
(540)

(210) 466928

(111) 301012
(220) 2017 01 31
(210) 466929
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) CARRERA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, galaretki,
galaretki owocowe, jagody konserwowane, kwaśna śmietana, marmolada, masło, mleko sfermentowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe przetworzone, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, podpuszczka, produkty serowarskie,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski na bazie owoców,
rodzynki, sałatki owocowe, serwatka, skórki owocowe, wiórki kokosowe, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności jako preparaty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa,
chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, cynamon jako przyprawa, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa, gofry, guma do żucia, herbatniki
petit-beurre, imbir jako przyprawa, karmelki jako cukierki, krakersy,
lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla
cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, mięta
do wyrobów cukierniczych, miód, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe jako
słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pizza, placki,
płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe,
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(111) 301015
(220) 2017 01 31
(210) 466941
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) GRZESIAK MICHAŁ, Kraków, PL.
(540) Old Oak
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, akcesoria do zegarków,
amulety, amulety będące biżuterią, artykuły ozdobne, w postaci
ozdób lub biżuterii, do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, bębenki do sprężynki naciągowej wykorzystywane w zegarmistrzostwie, bębny i sprężyny do wyrobu zegarów i zegarków, bibeloty z brązu, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria drewniana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało,
biżuteria na zamówienie, biżuteria osobista, biżuteria platerowana
metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna,
biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana
z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamienia, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali
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szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii cloisonné,
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria
ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria
ze złota, biżuteria ze złotem, biżuteria, zegary i zegarki, bransoletki-biżuteria, bransoletki charytatywne, bransoletki drewniane, bransoletki identyfikacyjne-biżuteria, bransoletki na kostkę, bransoletki
powlekane srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki z drewnianych koralików, bransoletki z haftowanej tkaniny, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, breloczki do kluczy-kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami, breloczki do kluczy jako biżuteria-ozdoby, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy z metali
nieszlachetnych, breloczki do kluczy z metali szlachetnych, breloczki
do kluczy, nie z metalu, breloczki drewniane do kluczy, breloczki skórzane do kluczy, broszki-biżuteria, budziki, budziki drewniane, budziki elektroniczne, chronografy-zegarki, chronografy do użytku jako
czasomierze, chronografy do użytku jako zegarki, chronometry elektroniczne, cyferblaty do zegarków, cyfrowe urządzenia pokazujące
czas, wyposażone w wyświetlacze pokazujące temperaturę, czasomierze-zegarki, części do zegarków, części do zegarów, części i akcesoria do biżuterii, części i akcesoria do przyrządów chronometrycznych, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, części
mechanizmów zegarowych, dekoracyjne figurki z metali szlachetnych, dewizki do zegarków, dopasowane osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, druciki z metali szlachetnych-biżuteria, drut
metalowy-metale szlachetne, drut złoty-biżuteria, dzieła sztuki metalowe-metale szlachetne, dzieła sztuki wykonane z drewna, dzieła
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, dzieła
sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki wykonane
ze złota emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, etui na artykuły zegarmistrzowskie, etui z metali szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie, fantazyjna biżuteria, figurki ozdobne wykonane z metali
szlachetnych, figurki pokryte metalem szlachetnym, figurki wykonane z drewna, figurki wykonane z imitacji złota, figurki wykonane z kamienia, figurki wykonane ze srebra, figurki wykonane ze złota, figurki
z metali szlachetnych, firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci biżuterii, futerały do zegarów i zegarków, futerały na przyrządy chronometryczne, futerały na przyrządy zegarmistrzowskie, futerały
na zegarki-na miarę, futerały na zegary-na miarę, gagat, imitacja biżuterii, imitacja biżuterii, imitacja gagatu, imitacja złota, imitacje kamieni szlachetnych, imitacje pereł, instrumenty i przyrządy chronometryczne, insygnia z metali szlachetnych, iryd i jego stopy, jadeity,
jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, jubilerskie łańcuszki kord
na naszyjniki, jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, jubilerskie łańcuszki zabezpieczające, kaboszony, kaboszony do wyrobu
biżuterii, kamee-biżuteria, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kamienie szlachetne nieobrobione
i półobrobione oraz ich imitacje, kamienie szlachetne w stanie surowym, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kamienie sztuczne-szlachetne i półszlachetne, kasetki do prezentacji
artykułów zegarmistrzowskich, kasetki drewniane na biżuterię, kasetki na biżuterię, kasetki na biżuterię-szkatułki, kasetki skórzane
na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klamerki
do zegarków, klamry ze srebra-biżuteria, klipsy, klipsy do krawatów,
klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, kolczyki, kolczyki
do uszu, kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki
wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki-koła, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, koronki do zegarków, kotwiczki
wykorzystywane w zegarmistrzostwie, krzyżyki-biżuteria, łańcuszki-biżuteria, łańcuszki do krawatów, łańcuszki do zegarków, łańcuszki
jubilerskie, małe zegary, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mechanizmy do zegarów, mechanizmy do zegarów i zegarków, mechanizmy wychwytowe, mechanizmy zegarowe, medale, medaliony,
metale szlachetne, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, metalowe paski do zegarków, miniaturowe zegary, naszyjniki-biżuteria, naturalne kamienie szlachetne, nici z metali szlachetnych, nici, druciki, z metali szlachetnych, nylonowe paski do zegarków,
obudowy do zegarów jako części zegarów, obudowy zegarów i zegarków, obudowy, skrzynki, do zegarów, oprawy będące częścią bi-
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żuterii, oscylatory do czasomierzy, oscylatory do zegarków, oscylatory do zegarków mechanicznych, osobiste ozdoby z metali
szlachetnych, ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, ozdobne etui na zegarki, ozdobne powłoki na spinki
do mankietów, ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych,
ozdobne szpilki do kapeluszy, ozdobne szpilki z metali szlachetnych,
ozdobne wpinki do klapy, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby do odzieży
wykonane z metali szlachetnych, ozdoby do uszu w postaci biżuterii,
ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, ozdoby z biżuterii sztucznej,
ozdoby z kości słoniowej-biżuteria, paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nieskórzane, paski do zegarków
skórzane, paski do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych,
paski do zegarków wykonane z metalu lub plastiku, paski do zegarków wykonane z polichlorku winylu, paski z tworzyw sztucznych
do zegarków, pierścionki-biżuteria, porcelanowe spinki do mankietów, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali
szlachetnych i ich stopów, posążki na biurko wykonane z drewna,
przyrządy chronologiczne, przyrządy chronometryczne, przyrządy
do mierzenia czasu, przyrządy zegarmistrzowskie, pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, pudełka na szpilki do krawatów, pudełka na zegarki, pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, różańce, skrzynki na biżuterię z drewna, skrzynki na zegarki, spinki do krawatów, spinki do krawatów lub mankietów
z kamieniami półszlachetnymi, spinki do krawatów pokryte metalami szlachetnymi, spinki do krawatów wykonane z drewna, spinki
do krawatów wykonane z metali szlachetnych, spinki do mankietów,
spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych spinki do szali mające charakter biżuterii, sprężyny do zegarów i zegarków, sprzączki do pasków do zegarków, srebrne bransoletki, srebrne zegarki, statuetki
wykonane z kamieni półszlachetnych, stojaki na pierścionki, stojaki
na zegary, sygnety, syntetyczne kamienie-biżuteria, systemy do pomiaru czasu do celów sportowych, szkatułki na biżuterię, szkatułki
na biżuterię z drewna, szkatułki na spinki do mankietów, szkatułki
na zegary z metali szlachetnych, szkatułki ozdobne wykonane
z drewna, szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szkiełka do zegarków, szpilki biżuteryjne, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne-biżuteria, sztuczna biżuteria, tarcze do artykułów zegarmistrzowskich,
tarcze do przyrządów chronometrycznych, tarcze do przyrządów
zegarmistrzowskich, tarcze do zegarków, urządzenia do pomiarów
czasu podczas imprez sportowych, wahadła zegarmistrzowskie, wisiorki biżuteryjne, wisiorki do kluczy z drewna, wisiorki do kluczy,
ozdoby lub breloczki, wisiorki do łańcuszków do zegarków, woreczki
na zegarki, wpinki do klapy-biżuteria, wpinki do klapy z metali szlachetnych-biżuteria, wpinki pokryte emalią cloisonné, wskazówki
do zegarów i zegarków, wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, wyroby
biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie wykonane z brązu, zapinki do krawatów z metali szlachetnych, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek
na klucze, zegarki, zegarki automatyczne, zegarki chronometryczne,
zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, zegarki damskie, zegarki
drewniane, zegarki eleganckie, zegarki kieszonkowe, zegarki kwarcowe, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki mechaniczne
z automatycznym nakręcaniem, zegarki na łańcuszku, zegarki
na rękę, zegarki na rękę z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki podróżne, zegarki stołowe, zegarki wykonane
z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z budzikiem, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, zegarki z insygniami, zegarki z walcowanego
złota, zegarki zawierające funkcję pamięci, zegary, zegary cyfrowe,
zegary cyfrowe sterowane elektronicznie, zegary cyfrowe z radiem,
zegary cyfrowe z timerem automatycznym, zegary elektroniczne, zegary i części do nich, zegary kwarcowe, zegary mechaniczne, zegary
na biurko, zegary podłogowe, zegary pokazujące strefy czasowe
na świecie, zegary stojące z wahadłem, zegary stołowe, zegary
w obudowie, zegary wykonane z drewna, zegary z mechanizmami
kwarcowymi.

(111) 301016
(151) 2017 07 06

(220) 2017 01 31
(441) 2017 03 20

(210) 466942

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) koral Roll ice
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony
(531) 26.01.05, 05.07.08, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe,
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako
słodycze), ciasta, ciastka ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(111) 301017
(220) 2017 01 31
(210) 466943
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) LIPOXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 301018
(220) 2017 01 31
(210) 466944
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) NELVI-A.KARPIŃSKI, R.BRZOZOWSKI, D.KOTWINOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Olkusz, PL.
(540) viflon
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 nakładanie powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, takich jak: powłoki politetrafluoroetylenowe (PTFE),
powłoki z polimeru perfluoroalkoksylowego (PFE), powłoki z kopolimeru tetrafluoroetylen/fluoropropylen (FEP), powłoki z kopolimeru
etylen/tetrafluoretylen (ETFE), powłoki z polimeru polieteroeteroketonu (PEEK), powłoki z polimeru polifenylenosulfidu (PPS), na różne
podłoża, w tym na podłoża ze: stali czarnej, stali nierdzewnej, stali
niskostopowej, stopów aluminium, mosiądzu, szkła, ceramiki, gumy,
tworzyw sztucznych, nakładanie powłok jedno i wielowarstwowych:
antyadhezyjnych, chemoodpornych, ślizgowych, regeneracja zużytych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych, 42 usługi
inżynieryjne w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych na różne podłoża, opracowywanie projektów
technicznych w zakresie nakładania powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych na różne podłoża, doradztwo techniczne
w zakresie doboru nakładanych powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych oraz technologii ich nakładania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, dotyczące nowych produktów
z dziedziny nakładania powłok polimerowych, w tym fluoropolimerowych na różne podłoża, testowanie powłok polimerowych, w tym
fluoropolimerowych.
(111) 301019
(151) 2017 07 11

(220) 2017 01 31
(441) 2017 03 27

(210) 466949
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(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Viem.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, granatowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze, foldery, ulotki,
prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami,, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami
kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi
bankowe w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania
gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez
osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo
ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych
i ubezpieczeniowych, również poprzez Internet.
(111) 301020
(220) 2017 01 31
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) SOSNOWSKI DAMIAN, Pruszków, PL.
(540) Dj Remix your the best events
(540)

(210) 466953

Kolor znaku: czerwony, niebieski, fioletowy
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie
rozrywki muzycznej animowanej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone
przez grupy instrumentalne, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi w zakresie produkcji muzycznej, rozrywka z udziałem muzyki, usługi klubowe [rozrywka],
rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w formie pokazów świetlnych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, rozrywka
w postaci występów orkiestr, planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora),
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie
i prowadzenie koncertów, orkiestry prowadzenie koncertów, rozrywka, producenckie usługi muzyczne.
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(111) 301021
(220) 2014 06 23
(210) 430329
(151) 2015 05 05
(441) 2014 10 13
(732) FUNDACJA FIRMY RODZINNE, Ćmachowo, PL.
(540) FUNDACJA FIRMY RODZINNE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja działalności gospodarczej, organizacja
spotkań dla firm rodzinnych: tematycznych i mentoringowych, doradztwo, pomoc i informacja o działalności gospodarczej, promocja
i organizacja edukacji biznesowej, narzędzi zarządzania oraz komunikacji pomiędzy podmiotami, komputerowe zarządzanie plikami,
tworzenie i prowadzenie portalu dla firm, ułatwiającego wymianę
gospodarczą, promocja marki Firma Rodzinna dla osób trzecich,
41 organizacja kongresów, seminariów i konferencji, publikacja czasopism, opracowywanie edukacyjnych artykułów.
(111) 301022
(220) 2017 01 31
(210) 466954
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) wpsl
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport lądowy, 44 badania medyczne, badania
rentgenowskie w celach medycznych, badania przesiewowe, usługi
badania wzroku, usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna,
poradnictwo medyczne, usługi opieki medycznej, usługi przychodni
sportowo-lekarskiej, usługi poradni okulistycznej, stomatologicznej,
otolaryngologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, dietetycznej,
medycyny sportowej, chirurgiczno-urazowo-ortopedycznej, usługi
pracowni USG, RTG, EEG, EKG, fizjoterapii, usługi pracowni biometrii,
usługi medyczne w formie medycznej pomocy domowej, usługi laboratorium analitycznego, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, 45 ratownictwo wodne.
(111) 301023
(220) 2017 01 31
(210) 466955
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) AGNIESZKA GROCHAL-GIL, BARBARA DRAUS
ZACZAROWANE WZGÓRZE SPÓŁKA CYWILNA, Czasław, PL.
(540) Zaczarowane Wzgórze
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, tresura zwierząt, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], kultura fizyczna, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauka gimnastyki, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie konferencji,
usługi związane z dyskotekami, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka],
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie balów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie
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scenariuszy do celów innych niż reklamowe, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, świadczenie usług w zakresie
karaoke, fotoreportaże, fotografia, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, pisanie scenariuszy
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego, stołówki, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, pensjonaty, domy turystyczne, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], hotele dla zwierząt, usługi barowe,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie
urządzeń do gotowania.

(111) 301024
(220) 2017 01 31
(210) 466956
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB.
(540) ORANGE LOVE
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty I przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji,
wzmacniania i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania elektrycznego,
testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna), sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa),
sprzęt operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych,
sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograficzne, przyrządy, urządzenia i sprzęt
fotograficzny, rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki do kodów kreskowych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej, aparaty umożliwiające dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów,
hologramy, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy
i kable wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, obwody
drukowane, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych (karty
z danymi), karty pamięci, karty elektroniczne (karty chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyfikacji, karty telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, oprogramowanie do telefonicznych kart kredytowych
umożliwiające realizację płatności przez telefon, karty kredytowe, karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon, dyski CD-ROM,
magnetyczne, cyfrowe I optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste
i z zapisem), CD z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania
ściągalnych plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne, elektryczne kable
i przewody, kable optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne,
aparaty do wprowadzania, magazynowania, konwersji i przetwarzania
sygnału telekomunikacyjnego, sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo usług, bezpieczne terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania
elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy do przywoływania,
przywoływania radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety,
elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru,
magazynowania i/lub transmisji danych i elektronicznych płatności,
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mobilne elektroniczne urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami, aparaty do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia energii elektrycznej,
gazu, ogrzewania i wody, elektryczne i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub w związku z produkcją lub dystrybucją energii,
gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące
do zdalnej kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw
energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych do telefonów, łączniki
przeznaczone do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub zestawy samochodowe z wmontowanym
głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rak, uchwyty samochodowe do telefonów,
słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych
i innych mobilnych elektronicznych urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów
przenośnych oraz wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski
do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania
invivo), radiowe aparaty i przyrządy, filmy wideo, audiowizualne aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, system operacyjny
do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych
sieci komputerowych (WAN), system operacyjny do lokalnych sieci
komputerowych (LAN), systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą Internetu, systemy komputerowe
do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami
centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci, komputerowe programy
operacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo poczty
elektronicznej, dzwonki do telefonów komputerowych baz danych
lub w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami
danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do używania w lub w związku z produkcją energii lub
elektryczności, zaopatrywaniem i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie do gier opartych
na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, filmy, wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub z baz
komputerowych lub w Internecie lub na stronach internetowych,
oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki (smart
watches), przenośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych
sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci zegarków, komputery w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki,
naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika,
pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania firmami, usługi w zakresie administrowania firmami, organizowanie ł zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia-
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łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne
dotyczące zarządzania call-center, usługi zaopatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi,
usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług
dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradztwo dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu w przypadku
katastrof gospodarczych, udzielanie wskazówek w zakresie działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm i rozwojem
produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania
i ekspertyzy dotyczące biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia
i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy świadczeniu
tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego, zmniejszenia użycia węgla i zrównoważonego
rozwoju, badania rynkowe w dziedzinie ochrony środowiska, nowych
energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji, oferowanie
usług gospodarczych, biurowych i sekretaryjnych, usługi informacyjne
i dotyczące wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania
rynkowe, analizy rynkowe, usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów handlowych oraz reklamowych,
gromadzenie na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, kart danych, urządzeń
zabezpieczających i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów
modowych, tekstyliów, bielizny pościelowej, bagaży i toreb, materiałów drukowanych i piśmienniczych, zabawek, gier i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób
trzecich różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia, medycznego, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów, umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, organizowanie
aukcji internetowych, usługi administracji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i porad w sprawie dostaw
i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów i dóbr,
kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie ogłoszeń reklamowych
do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie przestrzeni na stronach internetowych w celu
reklamy towarów i usług, usługi w zakresie przetwarzania danych,
usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi telefonicznej (cali
center), zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryfikacji przetwarzanych danych w dziedzinie transportu, odprawy podróżnych
przed odlotem, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych,
sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji
biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek, programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów upominkowych, usługi wystawiennicze w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach
handlowych lub reklamowych, usługi wystawiennicze organizowane
w celach handlowych oraz reklamowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi
faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiadomości,
radiowych usług przywoławczych, przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą
elektroniczną, usługi informacyjne w trybie on line dotyczące telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów
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radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi
w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie,
transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych
przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne,
usługi wideo-telefoniczne, przesyłanie informacji (w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych danych, dzierżawa
czasu dostępu do serwerów z bazami danych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych
numerów awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa konferencji elektronicznych,
grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3
w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci
dla innych operatorów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej
infrastruktury i sieci innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja
wiadomości i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera,
transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych
przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, kompilacja książek teleadresowych
w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu
wymienionych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna,
informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, obsługa gier elektronicznych dostępnych za pośrednictwem komputerowych baz danych
lub Internetu, usługi wynajmowania audio i wideo oraz gier komputerowych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikacja
i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe, programów radiowych i telewizyjnych oraz programów dotyczących telezakupów i zakupów w Internecie, organizowanie gier i konkursów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla wideo gier i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności
bezprzewodowej (inne niż pobieralne), publikacja książek elektronicznych i dzienników on-line, udostępnianie filmów, rozrywki telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej,
wydawanie i produkcja mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi
wystawiennicze w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, przedstawień muzycznych, teatralnych
i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych imprez,
wydarzeń i działań, organizacja, zarządzanie i organizowanie imprez
dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki,
wideo i filmu, usługi programów informacyjnych do transmisji internetowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów, a także wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych,
usługi interaktywne na odległość w zakresie kursów i sesji naukowych
i szkoleniowych prowadzonych on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowej lub za pośrednictwem innych środków, usługi tłumaczy, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi
klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi bibliotek elektronicznych w zakresie
dostarczania informacji w formie elektronicznej, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu zapisanego elektronicznie, informacji
i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki w formie cyfrowej z Internetu, innej niż ściagalna, udostępnianie fotografii,
obrazów, grafik, klipów dźwiękowych, filmów, filmów wideo i programów audio wizualnych, innych niż ściągalne, on-line lub z komputero-
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wych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, usługi
fotografików, zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych
oraz kulturalnych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej
wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane, usługi laboratoriów badawczych,
zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe
w zakresie produktów, badania techniczne, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów komputerowych, systemów komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, oprogramowań
do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji
komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego
i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci łączących komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie
i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania techniczne, badania
przemysłowe, przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi
komputerowe, usługi związanie z chmurą obliczeniową, usługi
w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie
oprogramowania wbudowanego komputerowego (firmware), oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi
programowania komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji w związku z komputerami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne i doradztwo w zakresie technologii informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług chmur
obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania
oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne
w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii informacji, technologii informacyjnej architektury i infrastruktury, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych
i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi zarządzania komputerami,
wsparcie operacyjne dla sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych, usługi komputerowe on-line, usługi programowania on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie
i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych,
blogów, portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie miejsc pamięci dla stron
internetowych, hosting platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji, hosting
urządzeń internetowych dla osób trzecich, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting serwerów, obsługa
i udostępnianie wyszukiwarek, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci
komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu
umożliwienia dostępu i używania sieci chmur obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych do sieci komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line
umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów bezpieczeństwa,
dzierżawa miejsc pamięci na serwerach w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych
przez zdalny dostęp, usługi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT,
konfiguracja sieci komputerowych używających oprogramowania,
usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, komputerowe
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zarządzanie projektami w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwera, doradztwo w zakresie zużycia energii,
prądu, gazu i wody, zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony
środowiska, surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia informacji ze zdalnych
kalkulatorów zużycia energii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu, energii, ciepła i wody, przewidywanie pogody,
usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja
i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 301025
(220) 2017 02 01
(210) 466975
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) KULIŃSKA-STRZELCZYK ALEKSANDRA KABOS COSMETICS,
Łódź, PL.
(540) K KABOS
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające,
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników,
kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie
płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki w formie granulek, kosmetyki w formie soli, kosmetyki w formie pianek, kosmetyki w formie kremów, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do pielęgnacji ciała, mydła,
środki perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumy, wody toaletowe,
wody po goleniu, kremy do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, olejki eteryczne, olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji
włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty, balsamy,
balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk, bawełniane
płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy, bazy pod makijaż, błyszczyki
do ust, ołówki do brwi, cienie do powiek, eyelinery, fluidy, podkłady,
pudry, korektory do twarzy, kosmetyki do oczu, pomadki do ust, chusteczki kosmetyczne, emulsje, emulsje do dała, emulsje do depilacji,
emulsje do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne płyny do włosów,
henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy dermatologiczne (inne niż lecznicze), kremy
na bazie naturalnych składników, kremy do ciała, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy ochronne, kremy
odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające, lakiery do celów
kosmetycznych, lakiery do włosów, maści do celów kosmetycznych,
maseczki do skóry, maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła do celów kosmetycznych, masło do ciała, mleczka
kosmetyczne, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka
do twarzy, mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pielęgnacji ciała, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne,
mydła do ciała, koncentraty do kąpieli, pianki do kąpieli, sole do kąpieli, środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki, płyny do zębów, środki
do higieny jamy ustnej, odżywki do celów kosmetycznych, odżywki
do ciała, odżywki do włosów, peelingi, pianki do celów kosmetycznych, płyny do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prania, preparaty do włosów, serum do celów
kosmetycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe
do celów domowych, szampony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, tipsy,
kleje i inne preparaty do mocowania sztucznych paznokci i tipsów, kleje do utwardzania paznokci, odżywki do paznokci, preparaty do przedłużania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, żele do paznokci, preparaty do ozdabiania paznokci, emalia
do paznokci, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie konkursów, usługi
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publikowania tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, sympozjów w zakresie kosmetyki, urody,
pielęgnacji skóry i włosów oraz kosmetyków naturalnych.

(111) 301026
(220) 2017 02 01
(210) 466976
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MBDA UK Ltd, Stevenage, GB.
(540) SEA CEPTOR
(510), (511) 7 motory i silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, silniki lotnicze, maszyny do wytwarzania sprzętu
i urządzeń optycznych, automatyczne urządzenia bezpośredniego
sterowania ciągiem, systemy napędowe do pocisków odrzutowych
i do pojazdów z wyłączeniem pojazdów lądowych, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, geodezyjne, optyczne, pomiarowe i sygnalizacyjne, sensory elektro-optyczne, sensory optyczne, sensory
podczerwieni, sensory promieni ultrafioletowych, dalmierze, celowniki teleskopowe, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji,
odbioru, odtwarzania, analizy dźwięku, obrazu i danych, urządzenia
radarowe, systemy radarowe, urządzenia zakłócające radar, automatyczne urządzenia bezpośredniego sterowania ciągiem, automatyczne urządzenia sterujące do pojazdów i pocisków rakietowych,
systemy do wystrzeliwania pocisków rakietowych, systemy i urządzenia do odpalania i naprowadzania pocisków rakietowych, sprzęt
i urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, komputery,
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie symulatorów,
oprogramowanie testowe, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, fajerwerki, broń rakietowa, pociski odrzutowe,
sterowane pociski rakietowe i pociski kierowane, w tym urządzenia
do ich wystrzeliwania, automatyczne urządzenia bezpośredniego
sterowania ciągiem, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, części i osprzęt do pocisków odrzutowych i wyrzutni pocisków
odrzutowych, wszystkie wyżej wymienione towary zawarte w kl.
13, elementy wizyjne inne niż optyczne, osłony do elementów wizyjnych i mechanizmy do broni lotniczej z wyłączeniem celowników
teleskopowych, urządzenia celownicze do broni lotniczej z wyłączeniem celowników teleskopowych, urządzenia wyświetlające do broni lotniczej z wyłączeniem celowników teleskopowych, urządzenia
z mechanizmem celu dla broni lotniczej z wyłączeniem celowników
teleskopowych, urządzenia celownicze do kontroli prowadzenia
ognia do broni lotniczej z wyłączeniem celowników teleskopowych.
(111) 301027
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KDM PROJEKT
(540)

(210) 466977

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski, biały
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, naprawa
i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemy-

318

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

słowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie
urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie architektoniczne.

(111) 301028
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KDM SERWIS
(540)

(210) 466980

(111) 301029
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 20
(441) 2017 03 06
(732) KOZIOŁ LESZEK, Zielonka, PL.
(540) K2 WIN
(540)

getyczne, sproszkowane preparaty na bazie cukru do przygotowania
napojów izotonicznych, cukierki, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców, płatki śniadaniowe zawierające owoce, owoce w polewie
czekoladowej, wyroby piekarnicze zawierające owoce, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców.

(111) 301030
(220) 2017 02 01
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) KOZIOŁ LESZEK, Zielonka, PL.
(540) RADIO WIELKOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski, biały
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja, naprawa
i konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie kotłów, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia,
naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (do celów przemysłowych), regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, regularne serwisowanie
urządzeń do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 42 projektowanie techniczne, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie architektoniczne.
(210) 466981

Kolor znaku: szary, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 06.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 5 naturalne środki lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, lecznicze napoje izotoniczne, 29 batony energetyczne na bazie przetworzonych owoców, warzyw, w tym orzechów
i nasion roślin strączkowych, batony organiczne na bazie przetworzonych owoców i warzyw, batony spożywcze na bazie orzechów,
batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, kompozycje owoców przetworzonych, nasiona przetworzone, liofilizowane warzywa, owoce liofilizowane, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), suszone owoce, warzywa suszone, 30 batony zbożowe i ener-

Nr 1/2018

(210) 466983

Kolor znaku: granatowy, żółty, szary, czarny
(531) 05.05.19, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy
telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania
tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzana
zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów
satelitarnych, poczty elektronicznej, przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia
agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości, 41 prowadzenia usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych,
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych
lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych
słuchowisk lub widowisk, produkcji filmów, usług studia nagrań, fotoreportaży, obsługi konferencji i kongresów, informacji o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek, pisania scenariuszy,
mikro-wydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.
(111) 301031
(220) 2017 02 01
(210) 466992
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) ZIELNIK ŚWIATA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne, substancje i preparaty farmaceutyczne, substancje
i preparaty do celów farmaceutycznych, leki, substancje i preparaty
wspomagające leczenie, preparaty wzmacniające organizm, środki
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wspomagające leczenie i podnoszące odporność organizmu, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze,
wyciągi do celów leczniczych, zioła jednorodne lecznicze, lecznicze
mieszanki ziołowe, mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe o działaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych,
herbaty ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe do celów
leczniczych, herbaty lecznicze w torebkach do zaparzenia.

(111) 301032
(220) 2017 02 01
(210) 466996
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna 250 DHA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywność do celów medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
(111) 301033
(220) 2017 02 01
(210) 467003
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US.
(540) DIAMONDTOP
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła
wykonane z tektury falistej, warstwa płaska tektury falistej, warstwa
płaska tektury falistej używana w kartonowych pudłach i pudełkach,
tektura falista używana w kartonowych pudłach i pudełkach.
(111) 301034
(220) 2017 02 01
(210) 467004
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US.
(540) ENDURALINER
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła
wykonane z tektury falistej, warstwa płaska tektury falistej, warstwa
płaska tektury falistej używana w kartonowych pudłach i pudełkach,
tektura falista używana w kartonowych pudłach i pudełkach.
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ski do pływania, deskorolki, ekspandery, gry planszowe, gry automatyczne lub na żetony, gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki, hulajnogi,
huśtawki, karty do gry, karuzele, kije do gier, klocki, konfetti, kotyliony, kukiełki, lalki, latawce, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski, maski
teatralne, misie pluszowe, ochraniacze, ozdoby choinkowe, piłkarzyki, piłki do gier, piniaty, pluszowe zabawki, pojazdy przeskalowane,
pojazdy zabawkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, rękawki do pływania, ringo,
rolki, sanki, siatki, sztuki magiczne, trampoliny, ubranka dla lalek,
wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna-edukacja,
fotografia, fotoreportaże, gry świadczone on-line. imprezy sportowe,
informacja o edukacji, informacja o imprezach sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże sportowe, usługi klubowe, kluby zdrowia,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, kształcenie praktyczne,
kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
obozy wakacyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
rozrywka, sport, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek.

(111) 301038
(220) 2017 02 02
(210) 467038
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) BUDEXPOL BUKOWSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalinówka, PL.
(540) X GRUPA BX PARTNER W BUDOWIE
(540)

(111) 301035
(220) 2017 02 01
(210) 467005
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) WestRock Shared Services, LLC, Norcross, US.
(540) ENDURAFLUTE
(510), (511) 16 papier i karton, tektura falista, tektura, pudełka i pudła wykonane z tektury falistej, falowane wypełnienia używane
w kartonach i kartonowych pudłach i pudełkach.
(111) 301036
(220) 2017 02 02
(210) 467024
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) REDUSMOG
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, zioła lecznicze.
(111) 301037
(220) 2017 02 02
(210) 467035
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FootballPro.pl
(540)

(531) 02.01.08, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, nagolenniki [artykuły
sportowe], rękawice dla piłkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gry
w piłkę nożną, małe piłki do gry w piłkę nożną, okulary zabawkowe,
siatki do bramek do gry w piłkę nożną, słupki od bramek, akcesoria dla piłkarzy, automaty do gier, automaty do gier wideo, balony
do zabawy, bańki mydlane, bąki, boiska, czapeczki na przyjęcia, de-

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 301039
(220) 2017 02 02
(210) 467040
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) DĄBROWSKI WOJCIECH, OKOŃSKI PAWEŁ WROCŁAWSKI
TEATR KOMEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) Wrocławski Teatr Komedia
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynku mediów i reklamy, doradztwo w zakresie reklamy i promocji, usługi reklamowe, marketing imprez i wydarzeń, marketing, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia, obsługi wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi promocji i reklamy imprez
artystyczno-rozrywkowych, usługi w zakresie doradztwa w profesjonalnym zarządzaniu klubami, centrami rozrywki, rekrutacji aktorów
i tancerzy, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz aktorów, 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne, imprezy kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie widowisk w ce-
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lach kulturalnych, produkcja przedstawień teatralnych, przedstawienia
teatralne, rozrywka teatralna, teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, usługi artystów estradowych, usługi rezerwacji biletów do teatru, usługi teatralne, usługi
w zakresie kultury, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wystawianie spektakli teatralnych.

(111) 301040
(220) 2017 02 02
(210) 467041
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PR9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) sportujmy.pl
(540)

(531) 03.01.01, 03.01.04, 03.01.20, 03.01.21, 03.01.24, 03.01.25, 27.05.01
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, nagolenniki [artykuły
sportowe], rękawice dla piłkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gry
w piłkę nożną, małe piłki do gry w piłkę nożną, okulary zabawkowe,
siatki do bramek do gry w piłkę nożną, słupki do bramek, akcesoria
dla piłkarzy, automaty do gier, automaty do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane (zabawki), bąki (zabawki), boiska, papierowe
czapeczki na przyjęcia, deski do pływania, deskorolki, ekspandery
(ćwiczenia), gry planszowe, gry automatyczne lub na żetony, gry towarzyskie, grzechotki, gwizdki do zabawy, hulajnogi (zabawki), huśtawki, karty do gry, karuzele, kije do gier, klocki do zabawy, konfetti,
kotyliony, kukiełki, lalki, latawce, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski
zawarte w klasie 28, maski teatralne, misie pluszowe, ochraniacze
do uprawiania sportu, ozdoby choinkowe, piłkarzyki, piłki do gier, piniaty, pluszowe zabawki, pojazdy przeskalowane (modele), pojazdy
zabawkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, rękawki do pływania, ringo, rolki, sanki
(artykuły sportowe), siatki (do celów sportowych), sztuczki magiczne,
trampoliny, ubranka dla lalek, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt
domowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna-edukacja, fotografia, fotoreportaże, gry świadczone
on-line, imprezy sportowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże sportowe,
usługi klubowe, kluby zdrowia, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie,
organizowanie obozów sportowych, obozy wakacyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, przedszkola, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, rozrywka, sport, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek.
(111) 301041
(220) 2017 02 02
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) SANDELEWSKA GRAŻYNA, Milanówek, PL.
(540) Maua
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca.

(111) 301042
(220) 2017 02 02
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) CZERSKA ANETA LUIZA, Warszawa, PL.
(540) ZABAWY z rozumem
(540)
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(210) 467044

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski,
czerwony, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 21.01.25, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, przedszkola.
(111) 301043
(220) 2017 02 02
(210) 467046
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS GROUP, Wieruszów, PL.
(540) SAFE & FUN
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy meblowe,
meble biurowe, szkolne i kuchenne, fotele, kanapy, komody, kontuary, kredensy, krzesła, ławy, lustra, łóżka, materace do łóżek, poduszki, półki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, sekretery,
skrzynie, kufry, sofy, stojaki, szafy, szafki, szkatułki, szuflady, taborety, toaletki, wieszaki, wózki meblowe, zagłówki, szuflady, 24 kocyki
i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt
i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci, poduszki dla dzieci, materace
wierzchnie w postaci nakładek dla niemowląt, pościele, okładziny
do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw
sztucznych, pokrowce ochronne na meble, pokrowce na materace,
narzuty na łóżka, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach, za pośrednictwem Internetu w zakresie wyrobów
stolarstwa meblowego, zestawów meblowych, mebli dziecięcych,
foteli, gablot, etażerek prostych i narożnikowych, kanap, kredensów,
krzeseł, kojców dla dzieci, kolebek, kołysek, ław, łóżek, łóżeczek dla
dzieci, materacy do łóżek, półek, regałów, skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów, toaletek, zagłówków, szuflad,
okładzin do mebli z surowców włókienniczych, okładzin do mebli
z tworzyw sztucznych, pokrowców ochronnych na meble, pokrowce
na materace, narzuty na łóżka.
(111) 301044
(220) 2017 02 02
(210) 467048
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROAD SHOW
(540)

(210) 467043

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, pomarańczowy,
niebieski, jasnoniebieski, szary, jasnoszary, zielony, ciemnozielony,
czarny
(531) 18.01.08, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i zamienniki kawy, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(111) 301045
(220) 2017 02 02
(210) 467049
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) VALTA LIMITED, Mauren, LI.
(540) RED DEVIL
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do przygotowywania napojów, napoje energetyczne,
mrożone skoncentrowane napoje owocowe, napoje gazowane, napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 1,2% objętości alkoholu,
koncentraty i preparaty do sporządzania wszystkich wyżej wymienionych napojów, preparaty do napojów alkoholowych, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 301046
(220) 2017 02 02
(210) 467053
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE.
(540) Montuś
(510), (511) 29 wyroby nabiałowe, mianowicie mleko pitne z wykluczeniem kwaśnego mleka i maślanki, jogurty czekoladowe lub kakaowe, bezalkoholowe napoje mleczne, bezalkoholowe mieszane
napoje mleczne (z przewagą mleka), desery składające się głównie
z mleka i przypraw z żelatyny i/lub skrobi jako spoiwa, 30 puddingi,
lody, lody owocowe, proszek do przygotowywania lodów, ciastka
i wyroby cukiernicze o przedłużonej trwałości, zwłaszcza gotowe
ciasta i gofry, wszystkie wyżej wymienione towary ewentualnie zawierające czekoladę i/lub o smaku czekolady, 35 sprzedaż wyrobów
nabiałowych, mianowicie mleka pitnego z wykluczeniem kwaśnego mleka i maślanek, sprzedaż: jogurtów czekoladowych lub kakaowych, bezalkoholowych napojów mlecznych, bezalkoholowych
mieszanych napojów mlecznych (z przewagą mleka), deserów składających się głównie z mleka i przypraw z żelatyny i/lub skrobi jako
spoiwa, puddingów, lodów, lodów owocowych, proszków do przygotowywania lodów, ciastek i wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości, zwłaszcza gotowych ciast i gofrów, sprzedaż puddingów, lodów, lodów owocowych, proszków do przygotowywania
lodów, ciastek i wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości,
zwłaszcza gotowych ciast i gofrów zawierających czekoladę i/lub
o smaku czekolady.
(111) 301047
(220) 2017 02 02
(210) 467054
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Zott SE & Co. KG, Mertingen, DE.
(540) Zottuś
(510), (511) 29 mleko, wyroby nabiałowe, mleko pitne, fermentowane mleko, maślanka, jogurty, jogurty owocowe, napoje na bazie jogurtów, jogurty z czekoladą lub kakao, bezalkoholowe napoje mleczne, kefiry, śmietana, twarożki, twarożki z owocami i ziołami, desery
mleczne, masła, sery i wyroby serowe, mleko i serwatka w proszku
będące produktami żywnościowymi, zarówno z lub bez dodatków,
margaryny (zawierające tłuszcz), koktajle mleczne, serwatka, 30 puddingi, lody, lody owocowe, proszek do przygotowywania lodów,
pieczywo i wyroby cukiernicze o przedłużonej trwałości, głównie
gotowe do jedzenia ciasta i gofry, napoje na bazie kakao, puddingi
ryżowe.
(111) 301048
(220) 2017 02 03
(210) 467069
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) BEDNARSKI PIOTR INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Katowice, PL.
(540) Medycyna Dąb
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 02.07.13, 02.07.23, 02.07.25, 02.09.25, 02.01.01, 02.01.23,
02.01.24, 02.01.30, 26.01.14, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie: leczenia onkologicznego, diagnostyki i leczenia chorób piersi (biopsja mammotomiczna),
ginekologii onkologicznej, leczenia zaburzeń endokrynologicznych
u kobiet i młodzieży, leczenia chorób kobiecych, leczenia ginekomastii, prowadzenia ciąży, diagnostyki i leczenia: chorób tarczycy,
chorób kardiologicznych, chorób wewnętrznych, dermatologii, dermatologii estetycznej, diagnostyki obrazowej, histopatologii.

(111) 301049
(220) 2017 02 03
(210) 467079
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AFAMIA
(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy), mieszanka ciastek arabskich na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja,
migdały, nerkowca, orzechy ziemne), ciasto na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), babeczki,
babeczki (ciasto) płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin], babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy,
chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciastka z daktylami (dates),
ciasta [słodkie lub słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka migdałowe, ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto
na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki,
przekąski w postaci ciast owocowych, słodycze zawierające owoce,
smażone ciasteczka plecione, smażone ciasteczka, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
(111) 301050
(220) 2017 02 03
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 06
(732) CHARĘZIŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa, PL.
(540) SMYKO-MULTISENSORYKA
(540)

(210) 467085

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia edukacyjne, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, warsztaty w celach
edukacyjnych, zajęcia zorganizowane dla dzieci, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dla nauczycieli i dzieci.
(111) 301051
(220) 2017 02 03
(210) 467086
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) NIE JESTEŚMY NA CHWILĘ JESTEŚMY NA ZAWSZE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy,
lód, 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla zwierząt
domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty
do hodowli zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt,
pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 301052
(151) 2017 06 27

(220) 2017 02 03
(441) 2017 03 06

(210) 467089
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(111) 301057
(220) 2017 02 03
(210) 467096
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 06
(732) BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bio Virtus
(540)

(732) BRYL ŁUKASZ VERDE, Poznań, PL.
(540) G GUMMIE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.19, 02.09.01
(510), (511) 25 botki, buty za kostkę, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie,
obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, ogrzewacze
stóp [nieelektryczne], okrycia wierzchnie [odzież], podeszwy butów,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, sandały.
(111) 301053
(220) 2017 02 03
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) BERNACIAK MARZANNA MAGNAT, Ełk, PL.
(540) RESTAURACJA Mała
(540)
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(210) 467090

Kolor znaku: brązowy, jasnoszary
(531) 25.01.09, 25.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, zabawą i rekreacją, organizowanie imprez okolicznościowych i przyjęć, organizowanie i prowadzenie balów, zapewnienie sal balowych, 43 usługi restauracyjne,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(111) 301054
(220) 2017 02 03
(210) 467091
(151) 2017 07 07
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) skycal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-dolomit do celów przemysłowych, sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień w postaci proszku.
(111) 301055
(220) 2017 02 03
(210) 467092
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) PETROLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PETROLOT
(510), (511) 4 paliwa płynne i gazowe, smary, oleje silnikowe, 35 prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży paliw płynnych i gazowych, ropy, nafty, olejów silnikowych, smarów, eksport i import paliw
płynnych i gazowych oraz dodatków uszlachetniających do paliw,
37 usługi związane z pracą portów lotniczych w zakresie tankowania samolotów, 39 magazynowanie, przechowywanie i dystrybucja
paliw oraz produktów ropopochodnych, usługi transportowe w zakresie przewozów towarów.
(111) 301056
(220) 2017 02 03
(210) 467094
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) skycal PRO
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych, sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień w postaci proszku.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby
kliniczne, 44 usługi medyczne.
(111) 301058
(220) 2017 02 03
(210) 467098
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 06
(732) BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BioVirtus
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby
kliniczne, 44 usługi medyczne.
(111) 301059
(220) 2017 02 03
(210) 467099
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 06
(732) BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BioVirtus Research Site
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby
kliniczne, 44 usługi medyczne.
(111) 301060
(220) 2017 02 03
(210) 467100
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) skycal Na
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-dolomit do celów przemysłowych, sorbenty mineralne, 19 kamień, wapień, kruszywo, wapień w postaci proszku.
(111) 301061
(220) 2017 02 03
(210) 467102
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) blinds
(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 elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy 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, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
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informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 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 różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 301062
(220) 2017 02 03
(210) 467103
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) budocal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-dolomit do celów przemysłowych, wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień,
kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
wapień w postaci proszku.
(111) 301063
(220) 2017 02 03
(210) 467104
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) sfumato
(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 elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy 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, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 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-
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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, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 301064
(220) 2017 02 03
(210) 467105
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) betoncal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-dolomit do celów przemysłowych, wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień,
kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
wapień w postaci proszku.
(111) 301065
(220) 2017 02 03
(210) 467106
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) Janex
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wędliny, drób.
(111) 301066
(220) 2017 02 03
(210) 467109
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) gruntcal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-wapno do użytku w rolnictwie, 19 kamień, skała,
materiały-kamień, wapień, wapno nawozowe, wapień w postaci
proszku, sproszkowany wapień do celów rolniczych.
(111) 301067
(220) 2017 02 03
(210) 467114
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) grancal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne-wapno do użytku w rolnictwie, 19 kamień, skała,
materiały-kamień, wapień, wapno nawozowe, wapień w postaci granulowanej, granulowany wapień do celów rolniczych.
(111) 301068
(220) 2017 02 03
(210) 467116
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) bitumcal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych, wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień,
kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
wapień w postaci proszku.
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(111) 301069
(220) 2017 02 03
(210) 467117
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 20
(732) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice, PL.
(540) technocal
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, dolomit do celów przemysłowych, wypełniacze mineralne, 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszywo, kamień,
kamień budowlany, wapień, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
wapień w postaci proszku.
(111) 301070
(220) 2017 02 06
(210) 467130
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań, PL.
(540) hpc4poland
(510), (511) 9 programy komputerowe, nośniki nagrań cyfrowych,
38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi naukowe, techniczne, analizy
przemysłowe, usługi badawcze.
(111) 301071
(220) 2017 02 06
(210) 467134
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DoIT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne zapisane na nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, multimedialne programy szkoleniowe zapisane na CD lub na innych nośnikach, multimedialne
programy szkoleniowe, przeznaczone do zamieszczania w sieci
wewnętrznej intranet i/lub w Internecie, 16 publikacje drukowane,
dzienniki, czasopisma, periodyki, książki, afisze, plakaty, plansze,
plany, kalendarze, broszury, kupony, ulotki, druki, materiały drukowane, fotografie, katalogi, prospekty, publikacje na nośniku papierowym, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
35 usługi w zakresie reklamy, reklama telewizyjna, radiowa, prasowa,
korespondencyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsca na reklamę, wynajmowanie miejsca na reklamę na stronach internetowych, reklama w formie mailingu bezpośredniego, produkcja reklam, sponsoring w formie reklamy, publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, organizowanie wystaw,
pokazów, targów i konkursów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, promocja sprzedaży, informacja handlowa, usługi
doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi
w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów i analiz rynkowych,
36 usługi doradcze i zarządcze w dziedzinie finansów, inwestycji,
ubezpieczeń, podatków i usług leasingowych, 41 usługi edukacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia w zakresie informatyki, techniki
komputerowej, technologii informacyjnych i łączności oraz nowych
technologii, świadczone w sposób tradycyjny i drogą online, organizowanie konkursów edukacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie techniki
komputerowej, informatyki i zaawansowanych technologii, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kongresów, konferencji, pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie publikowania
tekstów innych niż o charakterze reklamowym, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych, książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz w trybie on-line, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców
drogą on-line, wydawanie gazety internetowej, publikowanie drogą
elektroniczną oraz udostępniania publikacji online, publikacje elek-
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troniczne i multimedialne, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji
elektronicznych dostarczanych do odbiorców drogą on-line, usługi w zakresie produkcji filmowej, audiowizualnej i multimedialnej,
42 prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki komputerowej i informatycznej, technologii informacyjnych oraz nowych
technologii.

(111) 301072
(220) 2017 02 06
(210) 467143
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) ADMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Admind
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 organizowanie wydarzeń promocyjnych,
pokazów, spotkań, imprez artystycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 projektowanie stron internetowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi graficzne,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie oprogramowania komputerowego i aplikacji, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego i aplikacji, projektowanie graficzne.
(111) 301073
(220) 2017 02 06
(210) 467145
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) SALON24.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SALON24
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.05.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze,
katalogi, komiksy, książki, materiały drukowane, periodyki [czasopisma], prospekty, publikacje drukowane, ulotki, zakładki do książek,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych,
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produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi przeglądu prasy, usługi public relations,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, nadawanie telewizji kablowej, poczta
elektroniczna, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, 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], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
42 hosting serwerów, hosting stron internetowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 301074
(220) 2017 02 06
(210) 467146
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) AB SADŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Sząbruk, PL.
(540) BW BOGWAY PROFESSIONAL PNEUMATIC TOOLS
(540)

Kolor znaku: brązowy, szary
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 frezarki, giętarki, przyrządy do lutowania, pistolety do malowania, młoty pneumatyczne, pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, przenośniki pneumatyczne,
wiertarki, przebijaki dziurkarek, szlifierki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręcznym, 8 dziurkacze jako narzędzia, narzędzia
do frezowania, gwintownice jako narzędzia, klucze jako narzędzia,
noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, piły jako narzędzia,
piły wyrzynarki, przyrządy do cięcia, przycinarki do rur jako narzędzia, rozwiertaki, przecinaki, przebijaki, świdry i wiertła jako narzędzia, wybijaki, wycinarki jako narzędzia, narzędzia do wytłaczania,
35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu,
telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych-druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów,
usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz z wykorzystaniem Internetu w zakresie towarów wymienionych w klasach: 07 i 08, usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej.
(111) 301075
(220) 2017 02 06
(210) 467147
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) SALON24.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SALON24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze,
katalogi, komiksy, książki, materiały drukowane, periodyki [czasopisma], prospekty, publikacje drukowane, ulotki, zakładki do książek,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo
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w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe
zarządzanie plikami, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi przeglądu prasy, usługi
public relations, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, nadawanie telewizji
kablowej, poczta elektroniczna, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line,
41 dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, 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), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi reporterskie,
usługi studia nagrań, 42 hosting serwerów, hosting stron internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie serwerów
www.

(111) 301076
(220) 2017 02 06
(210) 467149
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA HORTUS STERNA SPÓŁKA
JAWNA, Jelenia Góra, PL.
(540) Kucie Smaku
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
(111) 301077
(220) 2017 02 06
(210) 467154
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Klub Klienta Zadomowieni
(510), (511) 35 reklama, badania marketingowe, badania biznesowe,
badania w zakresie biznesu, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, informacja handlowa, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie i tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, produkcja filmów reklamowych,
reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, uaktualnianie materiałów
reklamowych, informowanie oprowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materia-
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łów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, badania rynkowe w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego, organizowanie badań rynkowych we wszystkich środkach
przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie programem rabatowym
w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi klubów klienta dla celów handlowych promocyjnych i/lub reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty
elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie programami
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, organizowanie,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, wydawanie kuponów rabatowych, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, usługi w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne dla młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych na cele
podróżnicze dla młodych ludzi, usługi w zakresie kart rabatowych
na cele kulturalne dla młodych ludzi, 37 budownictwo, prowadzenie
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja
i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 301078
(220) 2017 02 06
(210) 467157
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 06
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Fercan
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 301079
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) NEWSERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEWSERIA innowacje
(540)

(210) 467159

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 26.11.07, 26.11.22, 24.17.02, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audy-
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cji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji
w sprawach działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sprzedaży Internetu (sklep internetowy), usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne
urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi
komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem
wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-Iine z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci
LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network)
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra-
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mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3
i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej.

(111) 301080
(220) 2017 02 06
(210) 467164
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań, PL.
(540) pcss
(510), (511) 9 programy komputerowe, nośniki nagrań cyfrowych,
38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi naukowe, techniczne, analizy
przemysłowe, usługi badawcze.
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(732) REQUIEM-PIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) Requiem-Piątek
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.26, 18.01.01, 18.01.03, 27.05.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji.
(111) 301085
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) A ASTORIA PREMIUM VODKA
(540)

(210) 467183

(111) 301081
(220) 2017 02 06
(210) 467168
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg, PL.
(540) Fersoy
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, preparaty mineralno-witaminowe jako pasza dla zwierząt, superkoncentraty jako pasza dla zwierząt, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze jako pasza dla
zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dodatki paszowe dla
zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych.
(111) 301082
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) AGROPERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kisielice, PL.
(540) AGROPerfekt
(540)

(210) 467169
(531) 19.07.01, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe (z wyjątkiem piwa) z wyłączeniem win.

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.01.05, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
rolniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami rolniczymi, usługi sprzedaży: filtrów paliwa do maszyn rolniczych, filtrów
powietrza do maszyn rolniczych, łożysk do maszyn rolniczych, opon
do maszyn rolniczych, termostatów do maszyn rolniczych, 37 serwis
maszyn i urządzeń rolniczych, konserwacja i naprawy maszyn rolniczych, 44 doradztwo rolnicze, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 301086
(220) 2017 02 06
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ISLANDER VODKA
(540)

(111) 301083
(220) 2017 02 06
(210) 467172
(151) 2017 06 19
(441) 2017 03 06
(732) KULCZYCKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) ACTIVE SOUL
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, 41 organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, 44 doradztwo dietetyczne, usługi dietetyków,
planowanie i nadzorowanie diety, usługi spa, masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, rehabilitacja fizyczna.
(111) 301084
(151) 2017 06 27

(220) 2017 02 06
(441) 2017 03 13

(210) 467174

Kolor znaku: srebrny, czerwony, granatowy
(531) 19.07.01, 19.07.09, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka.

(210) 467184

328

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 301087
(220) 2017 02 07
(210) 467212
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WETO 250 EC
(510), (511) 5 fungicydy.
(111) 301088
(220) 2017 02 07
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) DOMINIK LESZEK MIX EXPERT, Rumia, PL.
(540) GLUTEN FREE
(540)

(210) 467221

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, pomarańczowy, beżowy
(531) 05.07.02, 26.04.03, 26.04.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mieszanka do chleba, mieszanka do ciasta, mieszanka
do naleśników.
(111) 301089
(220) 2017 02 07
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) SEN WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) sen SZTUKAEVENTNOC
(540)

(210) 467224

Kolor znaku: czarny, błękitny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania cyfrowe, płyty [nagrania dźwiękowe], taśmy z nagraniami,
nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci
płyt, clipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dyski optyczne z nagraniami audio, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy
dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty CD-i, muzyka
cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych
MP3, 35 usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, administrowanie dotyczące marketingu,
41 usługi rozrywkowe, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci filmów, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, usługi rozrywkowe świadczone w klubach
nocnych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe
w postaci produkcji estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych grup wokalnych, produkcja koncertów
muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi doradcze i informa-
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cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, zamawianie artystów estradowych
na imprezy (usługi organizatora), usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie firmowych
imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), muzyczne usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), produkcja nagrań wideo, usługi informacyjne dotyczące
filmów wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, produkcja filmów
wideo i DVD, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, usługi
w zakresie nagrań audio i wideo, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi artystów estradowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringu zewnętrznego, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi w zakresie działalności gastronomicznej,
usługi świadczone przez kawiarnie, bary, usługi przygotowywania/
serwowania żywności i napojów, w tym także zawierających alkohole, usługi restauracyjne.

(111) 301090
(220) 2017 02 07
(210) 467231
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 20
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) GRAFIRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi.
(111) 301091
(220) 2017 02 07
(210) 467233
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) SAGANOWSKI KRZYSZTOF PARTNER, Łódź, PL.
(540) Planeta Klocków
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, żółty, bordowy, niebieski, zielony,
pomarańczowy, biały
(531) 01.05.24, 01.05.25, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe I instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe.
(111) 301092
(220) 2017 02 07
(210) 467234
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski, PL.
(540) PATOLAB
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
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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, 5 produkty farmaceutyczne,
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(111) 301093
(220) 2017 02 07
(210) 467235
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) INCOM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) incore
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czarny, różowy, niebieski, jasnozielony,
żółty
(531) 05.05.20, 26.05.04, 26.05.06, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione tuszem
do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
9 głośniki, klawiatury komputerowe, myszy do komputera, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki
pod myszy, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, reklama w Internecie, usługi eksportowe dotyczące następujących towarów:
tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz
[tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione tuszem do drukarek,
wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, głośniki, klawiatury komputerowe, myszy do komputera, pamięci komputerowe,
peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy, usługi
sprzedaży detalicznej następujących towarów: tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek,
wkłady wypełnione tuszem do drukarek, wkłady z tonerem, pełne,
do drukarek i fotokopiarek, głośniki, klawiatury komputerowe, myszy
do komputera, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki pod myszy, usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: tonery do fotokopiarek, tonery do fotokopiarek
i drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, wkłady wypełnione tuszem
do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
głośniki, klawiatury komputerowe, myszy do komputera, pamięci
komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, podkładki
pod myszy, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów.
(111) 301094
(220) 2017 02 07
(210) 467237
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SCHEMAT MARCZAK, LEWIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sieradz, PL.
(540) inSpiria
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, farby olejne, farby
olejne do użytku w sztuce, farby wodne, farby wodne do użytku
w sztuce, farby plakatowe, farby dla dzieci, emalie do malowania,
16 artykuły szkolne i artystyczne, materiały piśmienne: długopisy,
flamastry, mazaki,kredki, ołówki, pióra jako artykuły biurowe, pióra
kulkowe, etui na pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne: cyrkle kreślarskie, gumki do ścierania, kleje roślinne
do celów piśmiennych i do użytku domowego, glina do modelowania, plastelina, modelina, zestawy do malowania i rysowania, pędzle
i pędzelki do malowania, taśma klejąca, piórniki, temperówki, artykuły papiernicze: bloki, bloki rysunkowe, druki, bloczki samoprzylepne,
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etykiety samoprzylepne, zeszyty, notesy, skorowidze, teczki, skoroszyty, czasopisma, gazety, książki, kalendarze, pamiętniki, podręczniki, poradniki, prospekty, skrypty.

(111) 301095
(220) 2017 02 08
(210) 467242
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Climeston
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 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) 301096
(220) 2017 02 08
(210) 467245
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) V
(540)

(531) 27.01.06, 26.02.12, 26.01.18, 26.11.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet, 21 ręczne przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia
do czyszczenia uruchamiane ręcznie, ściągacze gumowe z uchwytami, rękawice do prac domowych, mopy, końcówki do mopów, wiadra
do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki do mopów, aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domowego, ścierki i ściereczki
do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania, ścierki do podłóg,
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szczotki do celów domowych, szczotki do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania, szufelki do zmiatania.

(111) 301097
(220) 2017 02 08
(210) 467246
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) Suszczewicz Barbara, Poznań, PL.
(540) PATENTBOX
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, usługi pisania i publikacji tekstów innych niż reklamowe,
45 usługi prawne, usługi rzeczników patentowych, reprezentowanie
klientów przed urzędami i sądami, mediacje, przygotowywanie ekspertyz prawnych, wykonywanie badań w zakresie przedmiotów własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej.
(111) 301098
(220) 2017 02 08
(210) 467247
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GWARANCJA JAKOŚCI VOIGT V
(540)

(531) 26.01.18, 26.02.12, 26.11.12, 27.01.06, 26.01.05, 01.01.05
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia
sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do podłóg,
preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku,
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń,
preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy,
dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe
środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania
i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet, 21 ręczne przyrządy do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie,
ściągacze gumowe z uchwytami, rękawice do prac domowych, mopy,
końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wyżymaczki do mopów, aparatura do aromatyzowania powietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domowego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania i szorowania,
ścierki do podłóg, szczotki do celów domowych, szczotki do mycia,
czyszczenia i szorowania, szczotki do zamiatania, szufelki do zmiatania,
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37 serwis i naprawa sprzętu i urządzeń do sprzątania, mycia i dozowania
detergentów, 41 usługi szkoleniowe i doradztwo dotyczące sprzątania
i utrzymywania czystości, szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu
profesjonalnego utrzymania czystości.

(111) 301099
(220) 2017 02 08
(210) 467248
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VOIGER PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301100
(220) 2017 02 08
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) Société Jas Hennesy & Co., Cognac, FR.
(540) Hennessy PARADIS
(540)

(210) 467250

(531) 19.07.01, 19.07.10, 19.07.17, 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia i pojemniki do użytku domowego lub
do kuchni, butelki ze szkła, porcelany i fajansu, pojemniki, misy,
naczynia, garnki, talerze, kubki ze szkła, porcelany i fajansu, kubki
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papierowe lub plastikowe, szklanki do napojów, pojemniki ze szkła,
porcelany i fajansu, karafki, mieszadełka koktajlowe, ręczne miksery
(shakers), korki szklane, wiaderka do lodu, formy do lodu, korkociągi,
kryształy (szkło), malowane szkło, pipety (do degustacji wina), podstawki do kart menu, otwieracze do butelek, dzbany i kufle, porcjowniki, nalewaki do butelek, kosze na butelki z winem, tace do użytku
domowego nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa nie z metali
szlachetnych, naczynia i talerze ze szkła, porcelany i fajansu, podgrzewacze do perfum i olejków eterycznych, waporyzatory, statuetki
lub figurki wykonane z porcelany, terakoty lub szkła, nieobrobione
lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła budowlanego), ozdoby i artykuły dekoracyjne wykonane ze szkła, porcelany i fajansu,
a mianowicie: pudełka na cukierki, świeczniki, misy, osłonki do kwiatów doniczkowych, stołowe podkładki pod noże, koziołki do zastawy
stołowej, pierścienie na serwetki, wazony i fiolki (manierki, flakony),
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), koktajle
alkoholowe.

(111) 301101
(220) 2017 02 08
(210) 467252
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO KLAR VC 692
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301102
(220) 2017 02 08
(210) 467254
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-KLAR VC 692
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizują-
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ce i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301103
(220) 2017 02 08
(210) 467256
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO SOFT VC 691
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301104
(220) 2017 02 08
(210) 467258
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-SOFT VC 691
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 301105
(220) 2017 02 08
(210) 467259
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-DISH VC 690
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 11.03.01, 11.03.02, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
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(111) 301106
(220) 2017 02 08
(210) 467261
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 440
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.
(111) 301107
(220) 2017 02 08
(210) 467264
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) SMELPOL VC 440
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 18.01.08, 19.01.03, 19.01.12, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
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gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

(111) 301108
(220) 2017 02 08
(210) 467266
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 242
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301109
(220) 2017 02 08
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) BŁAŹNIAK MAREK, Bełchatów, PL.
(540) Eltram
(540)

(210) 467267

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny
(531) 17.01.19, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja pojazdów, montaż rusztowań, naprawa linii
wysokiego napięcia, układanie nawierzchni drogowych, wykonanie
sieci trakcji tramwajowych, wykonanie sieci trakcji trolejbusowych,
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wykonywanie fundamentów trakcyjnych, wykonywanie fundamentów energetycznych, montaż konstrukcji wporczo-trakcyjnych, montaż konstrukcji oświetleniowych, montaż konstrukcji energetycznych.

(111) 301110
(220) 2017 02 08
(210) 467268
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GRILLPOL VC 243
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 13.03.01, 13.03.07, 13.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301111
(220) 2017 02 08
(210) 467269
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 243
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz-
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czenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 301112
(220) 2017 02 08
(210) 467271
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) LASOTA KAROL OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RYWAL,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) RYWAL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe szkół jazdy, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców pojazdów mechanicznych, nauka jazdy pojazdami mechanicznymi, w szczególności
nauka jazdy samochodem osobowym, motocyklem, samochodem
ciężarowym, prowadzenie kursów na instruktorów jazdy, szkolenia,
kursy, nauka, w szczególności w zakresie prowadzenia pojazdów,
bezpieczeństwa na drodze, konserwacji pojazdów, prawa o ruchu
drogowym oraz technik jazdy, organizacja kursów przygotowujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
(111) 301113
(220) 2017 02 08
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) NASZ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujrzanów, PL.
(540) MANUFAKTURA Drobiu
(540)

(210) 467272

(531) 03.07.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 tusze drobiowe, mięso drobiowe, surowe, wędzone,
pieczone, wędliny drobiowe, wyroby garmażeryjne z drobiu, galaretki drobiowe, pasztet z wątróbek drobiowych, sałatki z dodatkiem
mięsa drobiowego.
(111) 301114
(220) 2017 02 08
(210) 467273
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała, PL.
(540) PIONEX
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony, szary
(531) 26.01.02, 26.01.18, 25.05.05, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia,
preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty
do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], silikony, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty ognioodporne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej-) z wyjątkiem
farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki do konserwacji drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier
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bitumiczny, oleje do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty
ochronne do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, farby akrylowe,
emulsje w postaci farb, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie,
kit, materiały do uszczelniania okien i drzwi, uszczelnienia przeciw
przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacyjne masy uszczelniające, materiały do uszczelniania okien
i drzwi, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, pianka
poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa o małej
gęstości do izolacji, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji
okien dachowych, powłoki izolacyjne, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne,
gruba folia polipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelniające,
klejące mieszanki uszczelniające, kit uszczelniający, kity silikonowe,
35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
jako handel, zarządzanie w zakresie zamówień w handlowych, usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.

(111) 301115
(220) 2017 02 08
(210) 467274
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) GABRYŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PIONEX, Bielsko-Biała, PL.
(540) MAX
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kity szklarskie, kleje do płytek ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia,
preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty
do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], silikony, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty ognioodporne, preparaty zabezpieczające przed wilgocią
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej-) z wyjątkiem
farb, spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], środki chemiczne dla przemysłu, środki do konserwacji betonu,
z wyjątkiem farb i olejów, 2 środki do konserwacji drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, mieszanki gruntujące, lakier asfaltowy, lakier
bitumiczny, oleje do konserwacji drewna, podkłady, bejce, preparaty
ochronne do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, farby akrylowe,
emulsje w postaci farb, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie,
kit, materiały do uszczelniania okien i drzwi, uszczelnienia przeciw
przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacyjne masy uszczelniające, materiały do uszczelniania okien
i drzwi, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów, pianka
poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa o małej
gęstości do izolacji, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji
okien dachowych, powłoki izolacyjne, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, zaprawy izolacyjne, wypełniacze izolacyjne,
gruba folia polipropylenowa inna niż do pakowania, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, uszczelniacz do połączeń, materiały
uszczelniające, materiały do uszczelniania, masy uszczelniające, klejące mieszanki uszczelniające, kit uszczelniający, kity silikonowe.
(111) 301116
(151) 2017 06 30

(220) 2017 02 08
(441) 2017 03 13

(210) 467277
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) MEBLIN VC 245
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 12.01.15, 12.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301117
(220) 2017 02 08
(210) 467279
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 245
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
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(111) 301118
(220) 2017 02 08
(210) 467281
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) METALLIC DISPERSION VC 330
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 01.01.04, 07.03.01, 07.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301119
(220) 2017 02 08
(210) 467283
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NANO SAN VC 112
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.03.06, 12.03.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty

336

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(111) 301120
(220) 2017 02 08
(210) 467284
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) PIKASAT VC 120
(540)
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NANO SAN VC 112
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301122
(220) 2017 02 08
(210) 467286
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) ARMADAFINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Armada finanse
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 12.03.01, 12.03.02, 12.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301121
(151) 2017 06 30

(220) 2017 02 08
(441) 2017 03 13

(210) 467285

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań i powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, 37 budownictwo: wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka budynków.
(111) 301123
(220) 2017 02 08
(210) 467297
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 120
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od-
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tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301124
(220) 2017 02 08
(210) 467298
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) PIKASOFT-ŻEL VC 121
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 12.03.07, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301125
(220) 2017 02 08
(210) 467299
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
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(540) VC 121
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty anty bakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301126
(220) 2017 02 08
(210) 467300
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GRUNDPUR VC 150
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
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i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301127
(220) 2017 02 08
(210) 467301
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 150
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301128
(220) 2017 02 08
(210) 467302
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) MARTYNIUK ARKADIUSZ REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA,
Warszawa, PL.
(540) REHEALTHY KLINIKA ZDROWIA ARKADIUSZ MARTYNIUK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 301129
(220) 2017 02 08
(210) 467303
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) BRUDPUR VC 242
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.03.03, 11.03.13, 15.07.01, 14.07.09
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301130
(220) 2017 02 08
(210) 467304
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NANO ORANGE VC 241
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.15.09, 01.01.25
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
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lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301131
(220) 2017 02 08
(210) 467305
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 225
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301132
(220) 2017 02 08
(210) 467306
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 175
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
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(111) 301133
(220) 2017 02 08
(210) 467308
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NANO GLASS VC 176
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301134
(220) 2017 02 08
(210) 467309
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) KAMPUR VC 225
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
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nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 301135
(220) 2017 02 08
(210) 467310
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) LASIPUR VC 175
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 301136
(220) 2017 02 08
(210) 467311
(151) 2017 07 03
(441) 2017 03 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NANO GLASS VC 176
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
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cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301137
(220) 2017 02 09
(210) 467332
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina, PL.
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ ZE SMAKIEM
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana,
woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna,
woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody,
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje
witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje
orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki
[napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe
napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców, esencje
do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów
gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji
napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające
elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 301138
(220) 2017 02 09
(210) 467337
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 20
(732) BOBREK BŁAŻEJ, Łódź, PL.
(540) KRAFTOWA ROZLANA NOCĄ TRADYCYJNA POLSKA RECEPTURA
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 15.01.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe destylowane alkoholowe
(napoje), whisky, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 301139
(220) 2017 02 09
(210) 467375
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ZE ŚWIATA NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, brązowy
(531) 08.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zapiekanki [żywność], desery mleczne, desery jogurtowe, desery owocowe, schłodzone desery mleczne, 30 mieszanki
do ciast, ciasto w proszku, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, mieszanki do sporządzania ciast, gotowe
spody do ciast, słodkie dekoracje do ciast, czekoladowe ozdoby
do ciast, lukier do polewania ciast, produkty żywnościowe z ciasta,
ciasta gotowe do pieczenia, spody z ciasta do pizzy, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, słodkie polewy i nadzienia, polewy cukiernicze, gotowe desery
[wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], słodkie
desery w proszku, kremy budyniowe custard [pieczone desery], puddingi w proszku, budyń w proszku, sosy w proszku, krem budyniowy w proszku, pizza, desery lodowe, desery z muesli, przyprawy
do pieczenia, proszek do pieczenia, preparaty aromatyczne do ciast,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne
do wypieków, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty stosowane
jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty przypraw, aromaty do żywności, cukry smakowe .
(111) 301140
(220) 2017 02 10
(210) 467390
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TIMECAMP
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie do monitorowania danych w chmurze, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu pracy, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania czasem pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, programy komputerowe, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, reklama w Internecie,
usługi eksportowe, usługi importowe, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące oprogramowania, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
42 doradztwo związane z oprogramowaniem, hosting oprogramo-
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wania komputerowego i aplikacji komputerowych na rzecz osób
trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie oprogramowania komputerowego, umożliwianie użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.

(111) 301141
(220) 2017 02 10
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) timecamp
(540)

(210) 467401

Kolor znaku: zielony, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.01.02, 17.01.09
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie do monitorowania danych w chmurze, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu pracy, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania czasem pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, programy komputerowe, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, reklama w Internecie,
usługi eksportowe, usługi importowe, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące oprogramowania, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
42 doradztwo związane z oprogramowaniem, hosting oprogramowania komputerowego i aplikacji komputerowych na rzecz osób
trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie
oprogramowania komputerowego, umożliwianie użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.
(111) 301142
(220) 2017 02 10
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CODE EUROPE
(540)

(210) 467412

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.04.04, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo
zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie
i obsługa warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, konkursów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, zapewnienie szkoleń i rozrywki
on-line, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie technolo-
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gii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi naukowe
i technologiczne.

(111) 301143
(220) 2017 02 10
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CODE EUROPE
(540)

(210) 467414

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo
zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie
i obsługa warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, konkursów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, zapewnienie szkoleń i rozrywki
online, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi naukowe
i technologiczne.
(111) 301144
(220) 2017 02 10
(210) 467417
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) Lidl Stiftung and CO, KG, Neckarsulm, DE.
(540) DOROTKA
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, czekolada,
desery ujęte w tej klasie, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka, herbatniki
(słodkie lub słone), ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 301145
(220) 2017 02 10
(210) 467422
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn, PL.
(540) LUTIZEA COMPLEX
(510), (511) 5 dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, kapsułki
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające! do celów medycznych, leki wzmacniające, leki ziołowe, mieszane preparaty witaminowe, mineralne suplementy odżywcze,
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom oczu, preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę C, środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, suplementy dietetyczne
i odżywcze, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety z cynkiem,
suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 301146
(220) 2017 02 10
(210) 467424
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn, PL.
(540) IMBISEPT
(510), (511) 5 dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, drażetki
[lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne słodycze,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, leki ziołowe,
mieszane preparaty witaminowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, preparaty
do leczenia przeziębień, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego, preparaty farmaceutyczne
do regulacji odporności, preparaty farmaceutyczne na przeziębienie,

Nr 1/2018

preparaty farmaceutyczne stosowane do leczenia stanów zapalnych,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu
odpornościowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu stanów zapalnych, preparaty i substancje farmaceutyczne
z właściwościami przeciwzapalnymi, preparaty mineralne do celów
medycznych, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę C,
preparaty ziołowe do celów medycznych, środki przeciwzapalne,
środki udrażniające przewody nosowe, środki udrożniające górne
drogi oddechowe, suplementy diety z cynkiem, tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, witaminy i preparaty witaminowe, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych.

(111) 301147
(220) 2017 02 10
(210) 467426
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) DUNIEC ARKADIUSZ, Podgórzyn, PL.
(540) AJDO PHARMA
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, herbata lecznicza, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, lecznicze dodatki
do żywności, lekarstwa, leki dla ludzi, leki ziołowe, maści lecznicze,
mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, odchudzanie
[preparaty medyczne do-], odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające
apetyt, produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla niemowląt,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, szampony
lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, wody mineralne do celów medycznych, wywary z ziół leczniczych, zioła lecznicze, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt .
(111) 301148
(220) 2017 02 10
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) MZYK MATEUSZ STEF-BUD, Winiary, PL.
(540) STEF-BUD
(540)

(210) 467432

(531) 07.01.08, 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 301149
(220) 2017 02 10
(210) 467438
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) DOMXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trześcianka, PL.
(540) DOMXS
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budowlane niemetalowe,
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budynki niemetalowe przenośne, 37 budownictwo, murarstwo,
usługi doradztwa budowlanego, montaż drzwi i okien, tynkowanie,
budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budowa stoisk
i sklepów targowych, 42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne.

(111) 301150
(220) 2017 02 10
(210) 467440
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) smartee
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(111) 301151
(220) 2017 02 10
(210) 467443
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 20
(732) TMM ANDRZEJ PUKSZTA PROMOCJA I WSPARCIE
SPRZEDAŻY, Warszawa, PL.
(540) NiO LIGHTERS
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.05
(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki, 34 zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, marketing, pokazy
towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych obejmujące
ulotki, prospekty, druki, próbki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 301152
(220) 2017 02 10
(210) 467452
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAVIMAG
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robac-
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twa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.

(111) 301153
(220) 2017 02 10
(210) 467460
(151) 2017 08 24
(441) 2017 04 18
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAVIFER
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 301154
(220) 2017 02 10
(210) 467461
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) MAREL-ORZECHOWSKA EDYTA, ORZECHOWSKI JAROSŁAW
PUCCINI EYEWEAR SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) PUCCINI BAMBINI
(510), (511) 9 narzędzia i przyrządy optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, gogle sportowe, oprawy do okularów, etui do okularów,
soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, akcesoria do okularów
zawarte w tej klasie.
(111) 301155
(220) 2017 02 10
(210) 467465
(151) 2017 08 25
(441) 2017 04 18
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VENIL
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 301156
(151) 2017 08 25

(220) 2017 02 10
(441) 2017 04 24

(210) 467466
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(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIBROPLUS
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, środki
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla
nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 301157
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) WASILUK MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) DUKAT
(540)

(210) 467468

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami lub urazami, osłony ochronne na twarz, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, zabezpieczające nakrycia głowy,
okulary ochronne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej rękawic ochronnych, odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, ochronnych nakryć głowy, okularów ochronnych, odzieży wodoodpornej,
odzieży spawalniczej, fartuchów ochronnych, obuwia roboczego,
środków czystości do użytku przemysłowego, past do mycia rąk, czyściwa, materiałów do pakowania, narzędzi wyposażenia warsztatu
samochodowego, preparatów chemicznych do użytku przemysłowego, urządzeń klimatyzacyjnych i części do nich, środków chemicznych do urządzeń klimatyzacyjnych, maszyn, narzędzi i akcesoriów
wulkanizacyjnych, środków chemicznych dla warsztatów samochodowych.
(111) 301158
(220) 2017 02 13
(210) 467474
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) H HURTEL
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB,
słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, łado-
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warki samochodowe, ładowarki sieciowe, porty podczerwieni, porty
komunikacji bezprzewodowej, anteny, anteny i baterie do telefonów
komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych,
futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe, etui
na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające do telefonów
komórkowych, karty sim, kamery internetowe, głośniki, urządzenia
do przetwarzania informacji, złącza antenowe, złącza dopasowujące
elektryczne, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty samochodowe do telefonów
komórkowych, telefoniczne podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki
z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria), breloczki do kluczy ozdobne,
26 smycze reklamowe.

(111) 301159
(220) 2017 02 13
(210) 467476
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) HURTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) WOZINSKY
(540)

(531) 26.03.01, 26.03.12, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.05
(510), (511) 9 folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, baterie słoneczne, przewody telefoniczne, kable do transmisji danych, ogniwa elektryczne, kable łączące telefon komórkowy z komputerem, kable USB,
słuchawki telefoniczne, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, urządzenia do ładowania akumulatorów i baterii (ładowarki), zasilacze, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe, porty podczerwieni, porty
komunikacji bezprzewodowej, anteny, anteny i baterie do telefonów
komórkowych, obudowy kolorowe, obudowy, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych,
futerały na telefony komórkowe, kabury na telefony komórkowe, etui
na telefony komórkowe, karty startowe i uzupełniające do telefonów
komórkowych, karty sim, kamery internetowe, głośniki, urządzenia
do przetwarzania informacji, złącza antenowe, złącza dopasowujące
elektryczne, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, zestawy słuchawkowe oraz urządzenia do odtwarzania
plików mp3 i mp4, pamięci komputerowe, uchwyty do urządzeń mobilnych GSM, PDA i GPS, futerały do przenoszenia telefonów komórkowych, uchwyty do palmtopów, uchwyty samochodowe do telefonów
komórkowych, telefoniczne podstawki na biurko, mikrofony, słuchawki, akcesoria do telefonów przenośnych w postaci uchwytów do telefonów umożliwiających rozmowę bez trzymania słuchawki, słuchawki
z telefonem, mikrofony i głośniki do telefonów przenośnych, przyrządy nawigacyjne, 14 breloczki (biżuteria), breloczki do kluczy ozdobne,
26 smycze reklamowe.
(111) 301160
(220) 2017 02 13
(210) 467477
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) E13
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.

(111) 301161
(220) 2010 03 22
(210) 368106
(151) 2017 07 27
(441) 2010 07 05
(732) CASPAR ASSET MANAGEMENT Spółka Akcyjna, Poznań, PL.
(540) CASPAR
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 02.05.02, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sekretarskie, 36 maklerstwo, doradztwo finansowe,
usługi finansowe, wycena finansowa, informacje finansowe, działalność finansowa, operacje finansowe, pośrednictwo giełdowe, usługi
z zakresu tworzenia, obrotu i zarządzania funduszami powierniczymi
i inwestycyjnymi, operacje bankowe, notowania giełdowe, oszczędzanie, pośrednictwo maklerskie na giełdach, zarządzanie finansami, ubezpieczenia.
(111) 301162
(220) 2010 03 22
(210) 368109
(151) 2017 07 27
(441) 2010 07 05
(732) Zakład Mechaniczny „PROGRESS” Leszek Sawicki, Nowa Wieś
Książęca, PL.
(540) Progress
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 26.02.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i ogrodnicze, mechaniczne narzędzia
rolnicze i ogrodnicze, maszyny do zbioru owoców jagodowych, urządzenia do odszypułkowywania, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu ziarna, fartuchy ochronne maszyn, kombajny zbożowe,
kosiarki ogrodowe, kultywatory, lemiesze pługów, łuskarki ziarna,
młocarnie, młyny zbożowe, obudowy maszyn, ostrza do sieczkarni, maszyny do plewienia, prasy do paszy, przetrząsacze do siana,
elewatory rolnicze, rozdrabniacze warzyw, rozdrabniarki odpadów,
siewniki, snopowiązałki, maszyny do sortowania owoców, warzyw,
wiązarki do siana, 40 usługi w zakresie mechanicznej obróbki metali i ich stopów, usługi ślusarskie, usługi w zakresie obróbki metali
i ich stopów, nakładanie powłok na metale, niklowanie, platerowanie
metali, posrebrzanie, galwanizowanie, hartowanie metali, odlewanie
metali, spawanie i lutowanie, polerowanie metali, szlifowanie.
(111) 301163
(220) 2011 01 14
(151) 2017 08 01
(441) 2011 04 26
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Avanti IDZIEMY na ZAKUPY!
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 9 aktualizowany day-to day serwis internetowy dla kobiet o modzie i urodzie w wersji elektronicznej, programy telewizyjne, 16 torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały
piśmienne, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej
(w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii), usługi rachunkowo-księgowe, prenumerata gazet dla osób trzecich,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, rozpowszechnianie
programów (audycji)radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sieciąkomputerową, umożliwianie dostępu
do globalnej sieci komputerowej dlaużytkowników (ISP), przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrańfonograficznych
i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, pocztaelektroniczna, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD orazkasetach video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji,
zzastosowaniem-do nadawania i/lub odbioru informacji-urządzeń
mobilnych(telefonów III generacji, laptopów, pagerów, itp.), udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam
radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, 42 wyszukiwarka internetowa informująca o ubraniach, butach,
dodatkach z najnowszych kolekcji dostępnych w sklepach, o wyprzedażach, o promocjach, pokazach mody, a także zawierająca porady
z dziedziny mody i urody, rankingi kosmetyków, rabaty zakupowe,
internetowe forum dyskusyjne na temat mody i urody, odpłatne
udostępnianie serwisów informacyjnych i baz danych, usługi portalu
internetowego, usługi internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach, udostępnianie baz on-line via portal, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej.

(111) 301164
(220) 2011 05 23
(210) 385717
(151) 2017 08 28
(441) 2011 08 29
(732) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WWW.ARENA.PL
(510), (511) 35 promocja, reklama i marketing online ofert sklepów
internetowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla sklepów internetowych, 38 udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, elektroniczne tablice ogłoszeń
ofert sklepów internetowych, komunikacja przez sieci teleinformatyczne dla e-commerce, 42 oprogramowanie platformy handlowej
dla e-commerce jako usługi [SaaS].
(111) 301165
(220) 2011 12 05
(210) 393685
(151) 2017 08 22
(441) 2012 03 12
(732) TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, PL.
(540) Trefl
(540)

(210) 380000
(531) 05.03.06, 05.03.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magnetooptyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 41 usługi w zakresie
sportu, prowadzenie klubów sportowych, usługi w zakresie sportu
związane z działalnoscią sportową prowadzoną przez spółki sportowe, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi
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zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych, obsługa urządzeń i sprzętu sportowego, wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz
obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych
form kształcenia, zarządzanie i administrowanie w zakresie studiów,
szkoleń, kursów i innych form kształcenia usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe.

(111) 301166
(220) 2011 12 21
(151) 2017 08 30
(441) 2012 03 26
(732) MIROWSKI DARIUSZ, Łódź, PL.
(540) POWERXSPORT
(540)

(210) 394418

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 węgiel aktywny, białko roślinne lub zwierzęce jako
surowiec, białko jodowane, białko słodowe, biologiczne preparaty
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, enzymy do celów
przemysłowych, enzymy mlekowe do celów chemicznych, glukoza
do celów przemysłowych, jodowane sole, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, lecytyna jako
surowiec, węglan magnezowy, chlorek magnezu, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, kwas mlekowy, aldehyd mrówkowy do celów
chemicznych, chlorek wapnia, sole wapnia, węglan wapnia, 29 białko spożywcze, mleczne produkty, mleko, mleko sojowe [namiastka
mleka], napoje mleczne z przewagą mleka, pektyna do celów spożywczych, podpuszczka, proteiny spożywcze, serwatka, odżywki
wzmacniające, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, suplementy
diety, koncentraty i odżywki na bazie białka, koncentraty i odżywki
węglowodanowe i wysokoenergetyczne, wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, 35 agencje importowo-eksportowe, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu: węgiel aktywny,
białko [roślinne lub zwierzęce, surowiec], białko jodowane, białko
słodowe, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, glukoza do celów przemysłowych, jodowane sole, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, lecytyna jako surowiec, węglan magnezowy,
chlorek magnezu, kwas mlekowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, chlorek wapnia, sole wapnia, węglan wapnia, białko spożywcze, mleczne produkty, mleko, mleko sojowe [namiastka mleka],
napoje mleczne z przewagą mleka, pektyna do celów spożywczych,
podpuszczka, proteiny spożywcze, serwatka, odżywki wzmacniające,
suplementy diety, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, koncentraty
i odżywki na bazie białka, koncentraty i odżywki węglowodanowe
i wysokoenergetyczne, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, węgiel aktywny, białko [roślinne lub zwierzęce, surowiec].
(111) 301167
(220) 2012 03 23
(151) 2017 08 10
(441) 2012 07 02
(732) OLEŚKÓW BARBARA, Toruń, PL.
(540) OK! tours

(210) 398467

Nr 1/2018

(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 03.07.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 majątek nieruchomy.
(111) 301168
(220) 2012 03 23
(151) 2017 08 10
(441) 2012 07 02
(732) OLEŚKÓW BARBARA, Toruń, PL.
(540) OK! tours
(540)

(210) 398468

(531) 03.07.17, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 majątek nieruchomy.
(111) 301169
(220) 2012 07 23
(151) 2017 08 28
(441) 2012 11 05
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HydroFlex
(540)

(210) 403206

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, preparaty białkowe do celów medycznych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, chleb dla diabetyków, eliksiry jako preparaty
farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, herbata lecznicza, zioła
lecznicze, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi,
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty witaminowe,
pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, aminokwasy do celów
medycznych, środki nasenne, środki antykoncepcyjne chemiczne,
chleb dla diabetyków, balsamy do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
cukierki do celów leczniczych, chleb dla diabetyków, eliksiry, jako
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, hiszpańska
muszka-proszek, jod do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia,
kapsułki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, kleje do protez
dentystycznych, leki dla ludzi, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, uśmierzające
środki, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, lekarstwa
przeciw zaparciom, żywność dietetyczna do celów leczniczych.

Nr 1/2018
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(111) 301170
(220) 2012 08 10
(210) 403825
(151) 2017 08 10
(441) 2012 11 19
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) michałki z HANKI Milk Śnieżka
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, żółty
(531) 26.04.02, 26.11.02, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 301171
(220) 2012 08 10
(210) 403826
(151) 2017 08 10
(441) 2012 11 19
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, PL.
(540) Śnieżka michałki wafelki
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony
(531) 24.09.02, 24.09.09, 26.01.02, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane,
pieczywo cukiernicze, wafle.
(111) 301172
(220) 2013 01 24
(210) 409558
(151) 2017 08 25
(441) 2013 05 13
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) MASZ TO W NATURZE
(510), (511) 3 mydła lecznicze i toaletowe, środki perfumeryjne, produkty perfumeryjne, środki toaletowe, kosmetyki, woda zapachowa,
maści do celów kosmetycznych, kremy, maseczki, mleczka, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, antyperspiranty, olejki aromatyczne, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny,
drewno zapachowe, 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty do celów medycznych, substancje i preparaty wspomagające
procesy metaboliczne w organizmach ludzi, substancje i preparaty
wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
nalewki do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego,
zioła, mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe
o działaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych, herbaty ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe do celów leczniczych,
środki wspomagające odchudzanie, herbatki odchudzające, odchudzające herbatki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe,
żywność dietetyczna i napoje dietetyczne do celów leczniczych,
29 dżemy, konfitury, marmolady, galaretki, galaretki jadalne, kompoty, suszone owoce, suszone warzywa, mrożone owoce, konserwowane owoce, chrupki owocowe, sałatki owocowe, pulpa owocowa,
jogurt, proteiny spożywcze, pyłki kwiatowe jako żywność, ogrodowe
zioła konserwowane, 30 herbaty i produkty na bazie herbat, herbaty
ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe, preparat herbacia-
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ne, napoje i napary na bazie herbat ziołowych, ziołowo-owocowych
i owocowo-ziołowych, herbatki w torebkach do zaparzania oraz
herbatki granulowane, w tym herbatki ziołowe, ziołowo-owocowe
i owocowo-ziołowe, wyciągi i nalewki herbaciane spożywcze inne
niż do celów leczniczych, w tym na bazie herbat ziołowych, ziołowo-owocowych i owocowo-ziołowych, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, drzewa, sadzonki, korzenie spożywcze, kwiaty suszone
do dekoracji, owoce świeże, pieprz, wodorosty spożywcze dla ludzi
lub zwierząt, wytłoki z owoców, zarodki, nasiona, zioła ogrodowe
świeże, ziarna, 32 wody mineralne, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, esencje do produkcji napojów, syropy
do napojów, musujące pastylki do napojów, napoje izotoniczne, soki
owocowe, nektary owocowe.

(111) 301173
(220) 2013 09 12
(210) 418932
(151) 2017 08 28
(441) 2013 12 23
(732) GABAŃSKI MAREK POINT GROUP, Warszawa, PL.
(540) DOMY OPIEKI I SANATORIA INFORMATOR OGÓLNOPOLSKI
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, periodyki, gazety, indeksy,
skorowidze, katalogi, książeczki, książki, magazyny, materiały drukowane, ulotki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów reklamowych, komputerowe bazy danych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi edytorskie w zakresie reklamy, informacje i porady
udzielane konsumentom.
(111) 301174
(220) 2013 10 09
(210) 420068
(151) 2017 07 26
(441) 2014 01 20
(732) Pharmaton AG, Bazylea, CH.
(540) PHARMATON VITALITY
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne dodatki
do żywności, wszystkie wyżej wymienione produkty z wyłączeniem
laktozy, także jako składnika.
(111) 301175
(220) 2013 10 14
(151) 2017 08 04
(441) 2014 02 03
(732) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław, PL.
(540) DUO
(540)

(210) 420252

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, almanachy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze, kalendarze, karty
pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje drukowane, wydawnictwa, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki
i kultury, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, usługi publikacji w tym również publikacji elektronicznej książek i tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów,
konferencji, wystaw innych niż reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi i prawami z zakresu własności przemysłowej.
(111) 301176
(220) 2013 10 31
(210) 421022
(151) 2017 08 25
(441) 2014 02 17
(732) KASPER-SIEMION BARBARA, Łódź, PL.
(540) Unia Poetycka Wojciecha Siemiona
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, bloki rysunkowe, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze,
blankiety, druki, fotografie, fotograwiura, gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, karty, karty indeksowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię, kasetki na stemple, ramy zecerskie, katalogi, klajstry, książki, mapy geograficzne,
materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, obrazy, oprawianie fotografii, oprawy, palety dla malarzy,
papier do pisania, papier Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii,

348

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pastele, pieczęcie, stemple, plansze, płytki grawerskie, podręczniki,
portrety, prospekty, przybory do pisania, przybory szkolne, przyciski
do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, rejestry, księgi główne, reprodukcje graficzne, rysunki, komplety
kreślarskie, skoroszyty na dokumenty, stemple do pieczętowania,
stojaki na stemple, suszki do piór, sztychy, ryty, szufelki do składu
typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze
z kartonu lub papieru, tablice szkolne, tace do sortowania i liczenia
pieniędzy, tarcze wymazujące, taśmy do maszyn do pisania, taśmy
elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia, 35 zarządzanie działalnością artystyczną, działalność artystyczna, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
sprzedaż dla osób trzecich, uaktualnianie materiału reklamowego,
ogłoszenia reklamowe, opinie, sondaże, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów,
broszur, 41 edukacja, informacje o edukacji, studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże,
kompozycje muzyczne, usługi organizowania konferencji, obsługa
kongresów, organizowanie i obsługa konkursów, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie
pokazów, usługi muzeów, wystawy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie korespondencyjne, organizowanie balów, usługi
w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych i dyskotek,
informacji o imprezach artystycznych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie festiwali i przeglądów teatralnych oraz
folklorystycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie przyjęć, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, działalność impresaryjna, pisanie tekstów innych
niż reklamowe, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów,
produkcja przedstawień teatralnych, planowanie przebiegu przyjęć,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie widowisk i seminariów,
wystawianie spektakli na żywo, telewizyjne programy rozrywkowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania
z sieci komputerowych, usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, usługi związane z organizacją wypoczynku.

(111) 301177
(220) 2013 12 06
(210) 422434
(151) 2017 08 25
(441) 2014 03 17
(732) EUROMETER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EM EUROMETER
(540)

(531) 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 38 łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność
za pomocą telefonii komórkowej, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
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przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, usługi telefoniczne, wypożyczanie modemów wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie urządzeń do kopiowania, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej].

(111) 301178
(220) 2013 12 16
(210) 422811
(151) 2017 08 01
(441) 2014 03 31
(732) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EC POWERSPORT ELITE CIRCLE
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 05.13.01, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie kampanii
reklamowych, 43 pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 301179
(220) 2014 02 06
(210) 424566
(151) 2014 11 20
(441) 2014 05 26
(732) RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PRZEBOJOWA 10
(510), (511) 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 życzeniami, katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, koperty
z tworzyw sztucznych do pakowania, książki, malarstwo [obrazy],
mapy, materiały do modelowania, materiały drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, naklejki 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, przybory do pisania, publikacje drukowane,
publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
reklamowe szyldy papierowe, reprodukcje graficzne, szyldy z papieru
lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki, woreczki, 35 administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 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 rynku do celów reklamowych,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, franchising, 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
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marketingu, impresariat w działalności artystycznej, informacja handlowa, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich,
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji,
obróbka tekstów, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania 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, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 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 telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama i usługi
handlowe, reklama i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw 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 pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie patronatu
medialnego, systematyzacja komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów
reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
usługi aukcyjne on-line, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu on-line, 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 relations, 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 informatycznymi, zarządzenie w mediach, 38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna,
dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji radiowej,
dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja
programów radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja
o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja
przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję
cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna,
komunikacja telegraficzna, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna
komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
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prowadzenie portalu internetowego 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 rodzaju na adresy internetowe (web-messaging),
przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, przesyłanie danych,
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie
poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą
elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera,
radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna transmisja
danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów,
telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych,
transmisja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja
programów drogą satelitarną i kablową, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, 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 on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, usługi
przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, 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 satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub
obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie przekierowywania 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, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, 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 blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 edukacyjne kursy wyjazdowe, e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci
komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku
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i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, radiowej
i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie czasu wolnego, organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych,
organizowanie spektakli, organizowanie zabaw, prezentowanie programów radiowych, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych,
produkcja przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego
i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych, przedstawienia
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 on-line nie do pobrania,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych
nośnikach danych, publikowanie piosenek, publikowanie tekstów
i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, radiowe programy rozrywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie], rejestrowanie 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 widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne
świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich,
usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, usługi nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 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 video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli,
koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie publikowania on-line,
usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne,
widowiska muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych,
zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji.

(111) 301180
(220) 2014 02 17
(151) 2017 08 24
(441) 2014 06 09
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) Dobrowolscy Łączymy Smakiem Pokolenia
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, złoty
(531) 25.03.13, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 bekon, bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, ekstrakty mięsne, filety rybne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, konserwy mięsne, konserwy rybne, krokiety, łój
spożywczy, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, mięso wołowe, oleje jadalne, olej kostny jadalny, parówki,
pasty zwierające tłuszcz do kanapek, pasztety, pasztet z wątróbki,
potrawy rybne, przetwory mięsne, rosół, koncentraty na rosół, ryby,
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, skorupiaki nieżywe,
smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wędliny, wieprzowina,
żelatyna spożywcza, żywność produkowana z ryb, 30 lody spożywcze,
marynaty, mięsne sosy, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście,
preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, pierożki ravioli, pizze, 35 usługi handlowe obejmujące
sprzedaż: bekonu, bulionu, drobiu nieżywego, dziczyzny nieżywej,
ekstraktów mięsnych, filetów rybnych, flaków, galaret mięsnych, kaszanki, kiełbasy, kiełbasek w cieście, konserw mięsnych, konserw rybnych, krokietów, łoju spożywczego, mięsa, mięsa konserwowane, mięsa solonego, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, olejów jadalnych,
oleju kostnego jadalnego, parówek, past zwierających tłuszcz do kanapek, pasztetów, pasztety z wątróbki, potraw rybnych, przetworów
mięsnych, rosołu, koncentratów na rosół, ryb, ryb konserwowanych,
ryb nieżywych, ryb solonych, skorupiaków nieżywych, smalcu, szpiku
kostnego zwierzęcego jadalnego, szynki, wędlin, wieprzowiny, żelatyny spożywczej, żywności produkowanej z ryb, lodów spożywczych,
marynaty, mięsnych sosów, mięsa w cieście, mięsa zapiekanego w cieście, preparatów do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, pasztecików, pierożków ravioli, pizzy, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i w prasie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama na stronach internetowych towarów obejmujących: bekon,
bulion, drób nieżywy, dziczyznę nieżywą, ekstrakty mięsne, filety rybne, flaki, galarety mięsne, kaszankę, kiełbasy, kiełbaski w cieście, konserwy mięsne, konserwy rybne, krokiety, łój spożywczy, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, mięso wieprzowe, mięso wołowe, oleje,
jadalne, olej kostny jadalny, parówki, pasty zwierające tłuszcz do kanapek, pasztety, pasztet z wątróbki, potrawy rybne, przetwory mięsne,
rosół, koncentraty na rosół, ryby, ryby konserwowane, ryby nieżywe,
ryby solone, skorupiaki nieżywe, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynkę, wędliny, wieprzowinę, żelatynę spożywczą, żywność
produkowaną z ryb, lody spożywcze, marynaty, mięsne sosy, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, paszteciki, pierożki ravioli, pizze
oraz usług dotyczących: dostarczania towarów, magazynowania, pakowania produktów, przewożenia ładunków, składowania towarów,
spedycji, załadunku i wyładunku towarów, 39 usługi zakresie: dostarczania towarów, magazynowania, pakowania produktów, przewożenia ładunków, składowania towarów, spedycji, załadunku i wyładunku
towarów.

(111) 301181
(220) 2017 01 26
(210) 466697
(151) 2017 06 30
(441) 2017 03 13
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wiadomości kosmetyczne DROGERIA ROKU
(540)

(210) 424932

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.03.16, 02.03.30, 25.05.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
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zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 301182
(220) 2017 02 13
(210) 467490
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) INTERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Interlab
(510), (511) 9 akcesoria czyszczące do złącz i konektorów, analizatory widma optycznego, identyfikatory transmisji, interferometry,
instrumenty do cieniowania światłowodów, kamery do inspekcji
złącz, lasery, mierniki mocy, reflektometry, spawarki światłowodowe, sprzęt telekomunikacyjny, testery telekomunikacyjne, urządzenia do pomiarów dyspersji, urządzenia do wizualnej lokalizacji
uszkodzeń, urządzenia do wykonywania raportów certyfikacyjnych,
urządzenia telekomunikacyjne, wskaźniki strat elektrycznych, źródła
światła, jako lampy błyskowe do celów fotograficznych, 35 dystrybucja, pośrednictwo handlowe oraz usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej,
urządzeń do testowania sieci telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu telekomunikacyjnego, 41 szkolenia z obsługi urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 301183
(220) 2017 02 13
(210) 467491
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) E44S
(540)
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(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.

(111) 301186
(220) 2017 02 13
(210) 467496
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) E17
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 301187
(220) 2017 02 13
(210) 467497
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max kwitnąca róża
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.

(111) 301188
(220) 2017 02 13
(210) 467498
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max owoce tropikalne
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(111) 301184
(220) 2017 02 13
(210) 467493
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) E40K
(540)

(111) 301189
(220) 2017 02 13
(210) 467502
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max górska świeżość
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe,
szczotki metalografltowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki
grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
(111) 301185
(220) 2017 02 13
(210) 467494
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) E35S
(540)

(531) 27.05.01

(111) 301190
(220) 2017 02 13
(210) 467503
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) agent max wiosenne kwiaty
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kostki do muszli klozetowych.
(111) 301191
(220) 2017 02 13
(210) 467504
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) KISTOWSKA-WAPNER LILIANA INFO-PROTECT, Poznań, PL.
(540) INFO-PROTECT
(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 26.11.06, 26.11.12, 26.05.06, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01,
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27.05.05, 26.13.25
(510), (511) 6 panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia metalowe, 9 siatki bezpieczeństwa.
(111) 301192
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) INSTYTUT METROPOLITALNY, Gdańsk, PL.
(540) METROPOLITAN PRZEGLĄD NAUKOWY
(540)

(210) 467506

(111) 301194
(220) 2017 02 13
(210) 467510
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) TEKTOPRO SOJA SPÓŁKA JAWNA, Mikołów, PL.
(540) domodarchitekta
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, instalacje, konserwacja i naprawa maszyn, izolowanie budynków, nadzór budowlany, usługi doradztwa
budowlanego, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi architektoniczne, badania naukowe, badania techniczne, usługi
doradztwa w zakresie technologii, usługi inżynieryjne.

Kolor znaku: czarny
(531) 26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 biuletyny elektroniczne do pobrania, dokumentacja
komputerowa w formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane
na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami
do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, fotografie
cyfrowe do pobrania, 45 usługi prawne.
(111) 301193
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) Sasanka NA CO DZIEŃ
(540)
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(210) 467508

Kolor znaku: żółty, brązowy, różowy, biały, zielony
(531) 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących towarów: mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, produkty
rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy, artykuły do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki,
środki higieniczne oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa
domowego, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących, tytoń,
papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
sponsorowanych powierzchni reklamowych, usługi grupowania
na rzecz osób trzecich towarów spożywczych, napojów alkoholowych i towarów codziennego użytku z branż artykułów: gospodarstwa domowego, kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii
użytkowej, papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograficznych, prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzieżowych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych oraz dla
palaczy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, prowadzenie sklepów i hurtowni z tymi towarami.

(111) 301195
(220) 2017 02 13
(210) 467514
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) GTECH GABRIELE FIORINDI, Świdnik Duży Drugi, PL.
(540) NOVAPACK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do produkcji papierosów do użytku domowego, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów .
(111) 301196
(220) 2017 02 13
(210) 467516
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) OD 1952 z Kruszwicy ZWYKŁA Do gotowania, pieczenia,
smażenia
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, brązowy, biały
(531) 08.07.05, 08.07.17, 11.03.20, 25.01.01, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15, 05.09.24, 08.05.01
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne.
(111) 301197
(220) 2017 02 13
(210) 467517
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) VisiMed
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, sprzęt komputerowy,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 301198
(220) 2017 02 13
(210) 467518
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) PIEGUŚ NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, tarty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
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(111) 301199
(220) 2017 02 13
(210) 467522
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 10
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNKA BABCI BASI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 301200
(220) 2017 02 13
(210) 467523
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) JABŁOŃSKI SYLWESTER FHUP EKOL, Krępa, PL.
(540) WENA CHEM
(540)
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(540)

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, gimnastyka, usługi poprawiania kondycji, nauczanie i kształcenie praktyczne, 43 usługi barowe,
kawiarnie, 44 aromaterapia, chiropraktyka, fizjoterapia, fryzjerstwo,
implantacja włosów, łaźnie tureckie i kabinowe, manicure, masaż,
hydromasaż, salony piękności, salony kosmetyczne, pedicure, krioterapia.
(111) 301203
(220) 2017 02 13
(210) 467533
(151) 2017 07 18
(441) 2017 03 27
(732) KISTOWSKA-WAPNER LILIANA INFO-PROTECT, Poznań, PL.
(540) INFO-PROTECT
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnożółty, żółty, ciemnożółty
(531) 01.13.15, 26.01.06, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, detergenty
stosowane w procesach produkcyjnych, kity, wypełniacze i pasty
przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne
do użytku w produkcji żywności i napojów, detergenty do użytku w procesach przemysłowych, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, 2 farby, barwniki i preparaty
zapobiegające korozji, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, substancje do szorowania, środki ścierne
i polerskie, środki toaletowe, 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski
i płyny, 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty o artykuły medyczne i weterynaryjne, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
(111) 301201
(220) 2017 02 13
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

(210) 467525

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 02.09.01, 29.01.12, 02.07.23
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, sprzęt komputerowy,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie
komputerowe, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 301202
(220) 2017 02 13
(210) 467526
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) SKUCIK MAGDALENA, SKUCIK JADWIGA, SKUCIK RAFAŁ
AMBASADA URODY WELLNESS & SPA SPÓŁKA CYWILNA, Opole, PL.
(540) Ambasada Urody WELLNESS & SPA

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.07, 26.13.25, 26.04.01, 26.05.06,
26.11.06, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 6 panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia metalowe, 9 siatki bezpieczeństwa.
(111) 301204
(220) 2017 02 13
(210) 467541
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) RUSEK ADRIANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA APAR,
Kraków, PL.
(540) APAR ELECTRIC
(510), (511) 9 rozdzielacze energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, przewody elektryczne, Izolowane przewody elektryczne, przewody elektryczne izolowane, kable i przewody elektryczne, przewody elektryczne w izolacji z plastiku, sterowniki
elektryczne, sterowniki programowalne, sterowniki oprogramowania, sterowniki elektroniczne, obwody sterownicze, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki rozdzielcze zasilania, elektryczne panele
rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne skrzynki sterownicze,
elektroniczne obwody sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze, przenośne gniazda wtykowe, elektryczne gniazda wtyczkowe, listwy zasilające z gniazdami
przenośnymi, zabezpieczenia przepięciowe, instalacja odgromowa,
bezpieczniki elektryczne, elektryczne bezpieczniki stykowe, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
łączeniowa elektryczna, maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, przełączniki prądu elektrycznego, ściemniacze, urządzenia
do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do sterowania prądem
elektrycznym, wyłączniki elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, moduły fotowoltaiczne, moduły słoneczne,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
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usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu.

(111) 301205
(220) 2017 02 13
(210) 467550
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BARaWINO
(540)

(531) 27.05.01, 19.07.09
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia
napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowniach.
(111) 301206
(220) 2017 02 13
(210) 467555
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BARaWINO
(540)

(531) 27.05.01, 19.07.09
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia
napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowniach.
(111) 301207
(220) 2017 02 13
(210) 467556
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) SĄSIADA MONIKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
VERSUS, Opole, PL.
(540) Kancelaria VERSUS
(510), (511) 45 badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie
informacji prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, dochodzenia
kryminalne, dochodzenia prowadzone przez detektywów, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące
ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania
licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, doradztwo prawne związane z prawami własności
intelektualnej, doradztwo w dziedzinie kradzieży danych i kradzieży
tożsamości, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej,
doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie relacji
osobistych, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi,
doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo
związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, doradztwo związane z rejestracją nazw domen,
doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną
i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, gaszenie
pożarów, kompilacja informacji prawnych, licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie
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oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie
baz danych [usługi prawne], licencjonowanie postaci z kreskówek
[usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne],
licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków
towarowych [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami
telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć
[usługi prawne], licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawnej, mediacja [usługi prawne], organizowanie
świadczenia usług prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], profesjonalne usługi doradcze związane
z licencjonowaniem praw autorskich, rejestrowanie nazw domen,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], rozstrzyganie spraw
spornych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa
autorskie, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sporządzanie ekspertyz prawnych,
usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi adwokatów, usługi adwokackie, usługi
agencji detektywistycznych, usługi agencji licencjonujących prawa
autorskie, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi badania wariografem, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze
w zakresie prewencji kryminalnej, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi kancelarii
patentowych, usługi licencjonowania związane z produkcją towarów
[usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi
odzyskiwania skradzionych pojazdów, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne pro bono, usługi
prawne dotyczące testamentów, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące praw własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne, usługi prawne w zakresie testamentów,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu
wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie mediacji, 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 praw autorskich, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych,
usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie rejestracji nazw
domen, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych,
wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi notariuszy.

(111) 301208
(220) 2017 02 13
(210) 467558
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) GOOD FUN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
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(540) MANZANA
(540)

(531) 01.01.17, 02.03.01, 05.07.13, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 oferowanie
żywności i napojów w restauracjach barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(111) 301209
(220) 2017 02 13
(210) 467559
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) KONIK MAGDALENA, KONIK ROBERT MAGDALENA KONIK
& ROBERT KONIK MRK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540) MRK RADCOWIE PRAWNI Magdalena Konik & Robert Konik
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.
(111) 301210
(220) 2017 02 14
(210) 467575
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) DECOMORRENO Chocolatta LaFesta
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, beżowy,
biały, czerwony, różowy
(531) 08.01.19, 08.07.01, 07.01.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby
z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant,
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czekolada w proszku, wyroby z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane, kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, krem
czekoladowy.

(111) 301211
(220) 2017 02 14
(210) 467579
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) Hotel Deo
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie
przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami,
43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokoi,
wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, bary
szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 301212
(220) 2017 02 14
(210) 467580
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów, PL.
(540) LA PIRUU
(510), (511) 20 meble, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, pościel-oprócz bielizny
pościelowej, poduszki, półki biblioteczne, pulpity, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, szafki zamykane, taborety, wyroby wikliniarskie, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa, firanki, koce, obrusy,
prześcieradła na łóżka, kapy na łóżka, ręczniki, ścierki kuchenne,
zasłony z tkaniny lub tworzyw sztucznych, kołdry, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich mebli, pościeli oraz wyposażenia wnętrz
a mianowicie: mebli pokojowych, kuchennych, materaców, luster,
ramek do obrazów, przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego, a mianowicie: przyborów kuchennych,
garnków, wiader i rondli żelaznych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych, małych ręcznych narzędzi do siekania, mielenia, wyciskania,
grzebieni, gąbek, sprzętu do czyszczenia, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, świec dekoracyjnych, serwetek papierowych, serwetek tekstylnych, podkładek pod szklanki, podkładek
na stół, podkładek pod garnki, tekstyliów i substytutów tekstyliów,
narzut na łóżka, obrusów, wyrobów wikliniarskich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 301213
(220) 2017 02 14
(210) 467591
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GensuCare
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty lecznicze przeznaczone dla człowieka, paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi, glukoza do celów medycznych, płyny kontrolne, 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne dotyczące rejestrowania stanu zdrowia pacjenta, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, urządzenia
pomiarowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, komputery, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], paski do zegarków
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, 10 urządzenia i przyrządy medyczne, przyrządy i urządzenia do rejestrowania
stanu zdrowia pacjenta, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne do pomiaru poziomu glukozy we krwi, urządzenia, przyrządy
i narzędzia medyczne do podawania glukozy, nakłuwacze i lancety,
urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne.
(111) 301214
(220) 2017 02 14
(210) 467592
(151) 2017 07 24
(441) 2017 03 27
(732) MASURIAN FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) CRAZY BUTCHER
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, produkty mięsne, ryby, drób,
dziczyzna, wieprzowina, wołowina, baranina, ekstrakty mięsne, liofilizowane mięso, mięso suszone, mięso surowe, mięso przetworzone
termicznie, narządy wewnętrzne zwierząt, wędliny, steki z mięsa, bekon, flaki, kiełbasy, frankfurterki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski
do hotdogów, kiełbaski w cieście, konserwy rybne, krokiety, pasztety, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, kotlety, osłonki kiełbas,
naturalne lub sztuczne, żywność przygotowywana z mięsa, żywność
przygotowywana z ryb, drobiu, dziczyzny, wieprzowiny, wołowiny
bądź baraniny, 35 reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi marketingowe, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line. sprzedaż dla osób trzecich
następujących towarów: mięso, wyroby z mięsa, produkty mięsne,
ryby, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, baranina, ekstrakty
mięsne, liofilizowane mięso, mięso suszone, mięso surowe, mięso
przetworzone termicznie, narządy wewnętrzne zwierząt, wędliny,
steki z mięsa, bekon, flaki, kiełbasy, frankfurterki, galarety mięsne,
kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, konserwy rybne, krokiety, pasztety, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, kotlety,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, żywność przygotowywana
z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, drobiu, dziczyzny, wieprzowiny, wołowiny bądź baraniny.
(111) 301215
(220) 2017 02 14
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) ZŁOTA BECZUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Prażmowska, PL.
(540) ZŁOTA BECZUŁKA ZACHOWUJE TRADYCJĘ
(540)
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(210) 467597

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elementów układu
chłodzenia samochodów osobowych: chłodnice wody, chłodnice
klimatyzacji, nagrzewnice, intercoolery, kompresory klimatyzacji,
osuszacze, wentylatory chłodnicy, chłodnice oleju.
(111) 301217
(220) 2017 02 15
(210) 467603
(151) 2017 08 02
(441) 2017 04 18
(732) KAWECKI PIOTR, Radom, PL.
(540) ITBoom
(510), (511) 42 usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarze systemów wspierających zarządzanie relacjami z klientami-Customer
Relationship Management (CRM) oraz wspierających biznes, usługi
doradcze, w szczególności projektowanie, tworzenie, wdrażanie
i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, hosting systemów CRM i aplikacji biznesowych, wsparcie techniczne i biznesowe w zakresie systemów informatycznych.
(111) 301218
(220) 2017 02 15
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) KAWECKI PIOTR, Radom, PL.
(540) ITBoom we can do IT
(540)

(210) 467611

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi konsultingowe i wdrożeniowe w obszarze systemów wspierających zarządzanie relacjami z klientami-Customer
Relationship Management (CRM) oraz wspierających biznes, usługi
doradcze, w szczególności projektowanie, tworzenie, wdrażanie
i utrzymywanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, hosting systemów CRM i aplikacji biznesowych, wsparcie techniczne i biznesowe w zakresie systemów informatycznych.

Kolor znaku: żołty, biały, złoty, brązowy
(531) 19.01.06, 19.01.07, 05.07.02, 12.03.11, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, 35 sprzedaż napojów i alkoholi.

(111) 301219
(220) 2017 02 15
(210) 467612
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL.
(540) T telgam
(540)

(111) 301216
(220) 2017 02 14
(210) 467599
(151) 2017 07 05
(441) 2017 03 20
(732) I MARKETING INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Ogrodniczki, PL.
(540) climtex cooling and air conditioning

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.03, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 37 usługi w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji telefonów i central telefonicznych, 38 usługi w zakresie: komunikacji telefonicznej połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, poczty elektronicznej, przesyłania danych przy pomocy
sieci światłowodów, przesyłania wiadomości, telefonii przewodowej
i bezprzewodowej, usług telefonicznych, udostępniania czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, wypożyczania urządzeń i sprzętu
telekomunikacyjnego.

(111) 301220
(220) 2017 02 15
(210) 467614
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO, Warszawa, PL.
(540) OKFK ZRP MASTER OF BEAUTY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania rynku, marketing, pokazy towarów, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 41 edukacja, nauczanie, fotografie, fotoreportaże,
instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie: warsztatów, koncertów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów,
konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, kształcenie praktyczne.
(111) 301221
(220) 2017 02 15
(210) 467615
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mAkcelerator
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie
technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
(111) 301222
(220) 2017 02 15
(210) 467616
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) JUPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg, PL.
(540) JUPI
(540)

(531) 10.03.04, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, naprawa oraz konserwacja urządzeń
antywłamaniowych i alarmowych, jak również systemów telewizji
użytkowej, systemów kontroli dostępu i innych systemów zabezpieczeń, 45 usługi detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony,
ochrona osobista, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi związane z gaszeniem pożarów, poszukiwania
osób zaginionych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i bezpieczeństwa obiektów.
(111) 301223
(220) 2017 02 15
(151) 2017 07 13
(441) 2017 03 27
(732) MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko, PL.

(210) 467617
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(540) NO10
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, art.
sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej.
(111) 301224
(220) 2017 02 15
(210) 467619
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mAccelerator
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie
technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
(111) 301225
(220) 2017 02 15
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Betacom
(540)

(210) 467623

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 cewki elektryczne, akceleratory cząstek, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, baterie
elektryczne do pojazdów, szklane obudowy do akumulatorów,
skrzynki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, gęstościomierze, płyty do akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe,
alarmy dźwiękowe, przewody akustyczne, płyty gramofonowe, rury
głosowe, aktynometry, maszyny sumujące, aerometry, urządzenia
do powiększania [fotografia], urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, cewki elektromagnetyczne, analizatory powietrza, alarmy, alkoholomierze, alidady
[części składowe przyrządów optycznych], urządzenia do analizy
żywności, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, baterie
do oświetlania, wysokościomierze, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, amperomierze, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, anemometry,
pierścienie kalibrujące, gaśnice, anody, baterie anodowe, anteny,
okulary przeciwoślepieniowe, osłony przeciwodblaskowe, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], transformatory elektryczne, apertometry [optyka], maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, geodezyjne taśmy miernicze, obiektywy [soczewki]
do astrofotografii, lampy elektronowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], szafy grające, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, komparatory, alarmy pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, kombinezony
ochronne dla lotników, dzwonki alarmowe elektryczne, różdżki dla
różdżkarzy, tratwy ratunkowe, balony meteorologiczne, urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, magnetofony, taśmy
magnetyczne, barometry, przyrządy do pomiaru wagi, tłumice, betatrony, automaty biletowe, obudowy głośników, obiektywy powiększające, końcówki [elektryczność], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
galwanometry, przyciski do dzwonków, puszki odgałęźne [elektryczność], ramiona gramofonowe, biurowe urządzenia do dziurkowania
kart, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, ramki do przezroczy, dyski
obliczeniowe, suwaki logarytmiczne, kalkulatory, wzorniki [przyrządy pomiarowe], urządzenia do światłokopii, urządzenia kinematograficzne, rurki kapilarne, nośniki do rejestracji dźwięku, osłony głowy, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
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przyłbice do spawania, łańcuszki do binokli, urządzenia do kontroli
i regulacji ciepła, ciemnie fotograficzne, urządzenia do regulowania
kotłów, suszarki do klisz [fotografia], urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, układy scalone, światła błyskowe [sygnały
świetlne], dzwonki sygnalizacyjne, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, kolektory elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, szafy rozdzielcze [elektryczność], komutatory, kompasy okrętowe, zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], liczniki gęstości osnowy, krokomierze [pedometry], liczniki,
metronomy, kondensatory, przewodniki elektryczne, przewody elektryczne, łączniki elektryczne, puszki przyłączeniowe [elektryczność],
tablice połączeń, styki elektryczne, urządzenia do kontroli frankowania, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia monitorujące, elektryczne, prędkościomierze do pojazdów, przetworniki
elektryczne, fotokopiarki, sznureczki do binokli, retorty, stojaki do retort, soczewki korekcyjne [optyka], obiektywy [soczewki] optyka,
przyrządy do kosmografii, skafandry dla nurków, aparatura elektryczna do komutacji, przełączniki elektryczne, ograniczniki [elektryczność], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
prostowniki, reduktory [elektryczność], miarki krawieckie, tygle [laboratoryjne], cyklotrony, wykrywacze fałszywych monet, wyzwalacze migawki [fotografia], densymetry, filmy rysunkowe animowane,
tace laboratoryjne, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, sonary, wykrywacze [detektory], membrany [akustyka], urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, aparaty fotograficzne, przezrocza [fotografia], aparaty
do projekcji przezroczy, przyrządy do pomiaru odległości, dyktafony,
urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], głośniki, wyłączniki samoczynne, odtwarzacze płyt fonograficznych, mikroskopy, urządzenia
do rejestrowania odległości, dalmierze [odległościomierze], tablice
rozdzielcze [elektryczność], pulpity rozdzielcze [elektryczność], cyrkle do mierzenia, miary, przyrządy pomiarowe, dynamometry [siłomierze], wskaźniki poziomu wody, schody i drabinki pożarowe, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, słuchawki telefoniczne,
ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, osłony ochronne na twarz
dla robotników, ekrany [fotografia], suszarki fotograficzne, wskaźniki
strat elektrycznych, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne, tablice sterownicze [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, sprzężenia elektryczne, przekaźniki elektryczne,
elektrolizery, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki [telekomunikacja], urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, taśmy
do rejestracji dźwięku, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, szpule [fotografia], znaki mechaniczne, epidiaskopy [rzutniki], probówki, urządzenia do wyważania, aparatura do kontrolowania temperatury, ergometry, przyrządy i urządzenia do badania
materiałów, owoskopy [prześwietlarki jaj], czujniki, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, osłony zabezpieczające przed iskrami, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, urządzenia testujące, inne
niż do celów medycznych, refraktometry, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, kable elektryczne, druty magnetyczne, piony ciężarkowe, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, siatki bezpieczeństwa, plandeki ochronne, urządzenia
do cięcia filmów, filtry do masek do oddychania, filtry do aparatów
fotograficznych, ładowarki do baterii, urządzenia wysokiej częstotliwości, częstotliwościomierze, bezpieczniki topikowe, radia [odbiorniki radiowe], kryształy galenitu [detektory], rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed
promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, urządzenia
do analizy gazu, gazometry [urządzenia pomiarowe], urządzenia
i przyrządy geodezyjne, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne],
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, miarki [przyrządy miernicze],
pomiarowe naczynia szklane, rastry do fotograwiury, grodzie akumulatorów elektrycznych, ognioodporna odzież, odbiorniki audiowizualne, urządzenia heliograficzne, hologramy, wilgotnościomierze, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, urządzenia i sprzęt dla
ratownictwa, dysze wylotowe do węży pożarniczych, pompy pożarnicze, wskaźniki nachylenia [spadku], taksometry, wskaźniki ilości,
próżniomierze, wskaźniki prędkości, wzbudniki elektryczne, tworniki
[elektryczność], urządzenia do przetwarzania danych, lustra do kontroli pracy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, nośniki płyt
ciemniowych [fotografia], przemienniki, inwertory [elektryczność],
urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, wi-
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zjery do drzwi [judasze], urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, meble laboratoryjne, laktometry [mlekomierze], lampy ciemniowe [fotografia], lampy optyczne, latarnie magiczne [aparaty
projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lasery, nie do celów medycznych, soczewki optyczne, wagi do listów, logi [instrumenty pomiarowe], liny sondujące, lupy [optyka], znaki, świecące, neony reklamowe,
przyrządy zawierające okular, soczewki do okularów, artykuły
optyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, peryskopy, maski
ochronne, przyrządy matematyczne, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, pamięci komputerowe,
miary stolarskie, poziomnice rtęciowe, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy
meteorologiczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrofony, mikrotomy, przełączniki czasowe automatyczne,
lustra [optyka], aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia do sygnalizacji morskiej, przyrządy nawigacyjne, oprawki do okularów, baterie elektryczne, poziomnice alkoholowe, niwelatory, pryzmaty [optyka],
przyrządy obserwacyjne, oktanty, omomierze, falomierze, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne, komputery, oscylografy,
urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, ozonizatory
[ozonatory], mikrometry, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, ochronniki przepięciowe, parkometry, urządzenia i przyrządy
do astronomii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, kwasomierze
[areometry], urządzenia i przyrządy do ważenia, solomierze, kuwety
fotograficzne, wizjery fotograficzne, fotometry, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, okulary, pipety, stoliki miernicze
[przyrządy geodezyjne], planimetry, zatyczki do uszu do nurkowania, dzwonki [urządzenia ostrzegające], odważniki, polarymetry, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, wskaźniki
ciśnienia [rejestratory ciśnienia], projektory, urządzenia katodowe
używane przy zabezpieczaniu przed korozją, ochraniacze zębów, pirometry, radary, radia samochodowe, urządzenia radiologiczne
do celów przemysłowych, kątomierze [przyrządy pomiarowe], urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich
nie do celów medycznych, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim nie do celów medycznych, telefony, refraktory, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, spektroskopy, oporniki elektryczne [rezystory], termometry nie do celów medycznych,
respiratory do filtrowania powietrza, urządzenia do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, reostaty, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, cukromierze, sondy
do celów naukowo-badawczych, satelity do celów naukowych,
membrany do aparatury naukowej, urządzenia do nauczania, cewki
[induktory], złączki do przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, sekstansy, gwizdki sygnalizacyjne, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
syreny, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, maszyny i urządzenia do sondowania, ciężarki do sond, urządzenia do lokalizowania dźwięku, spektrografy, sferometry, stereoskopy, urządzenia
do stereoskopii, igły gramofonowe, siarkometry, dalekopisy, tachometry, sprawdziany do pomiarów gwintów, telegrafy [urządzenia],
urządzenia telewizyjne, druty [przewody] telegraficzne, urządzenia
zdalnego sterowania, maszty do anten bezprzewodowych, telepromptery [wyświetlacze tekstów], telefoniczne urządzenia nadawcze, lornetki, teleskopy, przyrządy do wskazywania temperatury,
urządzenia do rejestrowania czasu, teodolity, termostaty do pojazdów, totalizatory, liczniki obrotów, regulatory prędkości do gramofonów, wagi precyzyjne, znaczniki [stolarstwo], lampy elektronowe
próżniowe [radio], urynometry, wariometry, suwmiarki, kasety wideo, lepkościomierze, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
regulatory napięcia do pojazdów, urządzenia do głosowania, woltomierze, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia
do destylacji do badań laboratoryjnych, drut bezpiecznikowy, antykatody, gwizdki do przywoływania psów, celowniki teleskopowe
do broni palnej, alarmy antywłamaniowe, przyrządy do wyznaczania
azymutu, znaki nawigacyjne świetlne, karkasy dla cewek elektrycznych, filmy [błony] naświetlone, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, kompasy [przyrządy pomiarowe], sygnały mgłowe, niewybuchowe, kasy rejestrujące, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, identyfikacyjne karty ma-
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gnetyczne, komórki fotowoltaiczne, densytometry, dyski magnetyczne, dyskietki, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], magnetowidy, klawiatury komputerowe, półprzewodniki, chipy [układy
scalone], katody, kamizelki ratunkowe, aparatura i przyrządy dla chemii, film kinematograficzny, naświetlony, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, baterie słoneczne,
drut miedziany izolowany, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne,
inne niż do oświetlania, przysłony [fotografia], aparatura do destylacji do celów naukowych, dozymetry, elektryczne dzwonki do drzwi,
etui na okulary, piece do użytku laboratoryjnego, światłowody, druty
[przewody] telefoniczne, błony rentgenowskie, naświetlone, filtry
promieni ultrafioletowych do fotografii, tuby do głośników, statywy
do aparatów fotograficznych, czytniki kodów kreskowych, kamizelki
kuloodporne, płytki dla układów scalonych, chromatografy do celów
laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], płyty kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe nagrane, kondensory optyczne, sprzęgacze akustyczne, sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], komory dekompresyjne, plotery, maski
do nurkowania, elektroniczne pióra [ekranopisy], kodowane karty
magnetyczne, maszyny faksymilowe, statki pożarnicze, interfejsy
komputerowe, zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
nakolanniki dla robotników, elektryczne ściemniacze światła, magnetyczne nośniki danych, kodery magnetyczne, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, mikroprocesory, modemy, monitory
[sprzęt komputerowy], monitory [programy komputerowe], myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, dyski optyczne, drukarki komputerowe, procesory centralne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], wykrywacze dymu, tranzystory [elektronika], zdjęcia rentgenowskie, inne
niż do celów medycznych, tuleje łączące do kabli elektrycznych, liczydła, elektroniczne terminarze osobiste, automatyczne sekretarki,
kamery wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, napędy
dysków do komputera, zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektroniczne etykietki na towarach, koce gaśnicze, lampy błyskowe [fotografia], karty inteligentne [karty z układem scalonym], łyżki
do odmierzania, komputery przenośne [podręczne], elektroniczne
tablice wyświetlające, kalkulatory kieszonkowe, buty chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, kable rozruchowe do silników, okulary
przeciwsłoneczne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], kartridże z grami wideo, ekrany wideo, wideofony, okulary ochronne
do uprawiania sportu, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, kaski
ochronne do uprawiania sportu, publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], magnesy
dekoracyjne, telefony bezprzewodowe, podkładki pod myszy komputerowe, osobiste urządzenia stereofoniczne, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, kable koncentryczne, osłony
do gniazdek elektrycznych, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], ogrodzenia zelektryfikowane, oprogramowanie gier, słuchawki [zakładane na głowę], stateczniki [oświetlenie], pagery radiowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], odgromniki, walkie-talkie, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], regulatory świateł scenicznych, klepsydry [czasomierze], chipy z kodem
DNA, odtwarzacze płyt DVD, bankomaty, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, osłony azbestowe dla strażaków, kaski dojazdy konnej, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, transpondery, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, pliki muzyczne do pobierania,
manekiny do symulacji zderzeń, wirówki laboratoryjne, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia systemu GPS, przenośne odtwarzacze
multimedialne, paski do telefonów komórkowych, diody świecące
[LED], triody, transformatory podwyższające napięcie, węże gaśnicze, torby do noszenia komputerów, pokrowce na laptopy, ramki cyfrowe do zdjęć, szalki Petriego, rurki Pitota, stroboskopy, pachołki
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drogowe, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, aplikacje
komputerowe do pobrania, czytniki książek cyfrowych, smartfony,
naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, tablety, kodowane karty-klucze, okulary 3D, karty
pamięci do urządzeń do gier wideo, odzież kuloodporna, przyspieszeniomierze, adaptory elektryczne, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, sprzęt komputerowy,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, telefony komórkowe, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, znaki cyfrowe, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, ładowarki do papierosów elektronicznych, inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), pokrowce na smartfony, etui na smartfony,
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), kalorymetry,
przepływomierze, odblaskowe kamizelki ochronne, elektroniczne
obroże treningowe dla zwierząt, dżojstiki do użytku z komputerami
inne niż do gier wideo, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, igły do kompasów geodezyjnych, tokeny bezpieczeństwa
[urządzenia szyfrujące], detektory podczerwieni, urządzenia do detekcji podczerwieni, pokrowce do komputerów kieszonkowych
[PDA], wagi dla niemowląt, elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, wagi analizujące masę
ciała, pokrowce do tabletów, czarne skrzynki [rejestratory danych],
cyfrowe stacje meteorologiczne, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, inteligentne pierścionki, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, interfejsy audio, korektory graficzne [urządzenia audio], subwoofery, wagi
łazienkowe, termohigrometry, biochipy, folie ochronne dostosowane do smartfonów, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
interaktywne tablice elektroniczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, miksery audio, baterie do papierosów
elektronicznych, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne partytury, do pobrania, przykładnice pomiarowe, ekierki pomiarowe, kątowniki do mierzenia,
35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, reklama zewnętrzna, usługi agencji
importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, analizy
kosztów, rozpowszechnianie reklam, fotokopiowanie, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
sporządzanie wyciągów z konta, audyt działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, maszynopisanie, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, powielanie
dokumentów, uaktualnianie materiałów reklamowych, kolportaż
próbek, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi aukcyjne, wyceny handlowe, badania biznesowe, wypożyczanie
materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklamy radiowe, badania w zakresie biznesu, usługi public relations,
stenografia, reklamy telewizyjne, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], dekoracja wystaw sklepowych, agencje reklamowe, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, badania
rynkowe, komputerowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, przygotowanie listy płac,
rekrutacja personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, przygotowywanie zeznań
podatkowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], obróbka tekstów, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, reklama korespondencyjna, zarządzanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem fotokopiarek, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
usługi przeglądu prasy, wynajem dystrybutorów automatycznych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi w zakresie porównywania cen, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
fakturowanie, tworzenie tekstów reklamowych, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi marketingowe, telemarketing, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wypożyczanie stoisk handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych,
reklama typu „płać za kliknięcie”, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, projektowanie materiałów reklamowych, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, usługi podatkowe, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], administrowanie programami lojalności
konsumenta, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 36 usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, pożyczki ratalne, usługi aktuarialne, organizowanie wynajmu nieruchomości, maklerstwo,
agencje kredytowe, agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
ceł, usługi ubezpieczeniowe, transakcje finansowe, wycena nieruchomości, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje kapitałowe, handel walutami i wymiana
walut, emisja czeków podróżnych, finansowe izby rozrachunkowe,
usługi depozytów sejfowych, organizacja zbiórek, pożyczki [finansowanie], wyceny fiskalne, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], factoring, powiernictwo, usługi finansowania,
zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, wynajem mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, bankowość hipoteczna, usługi banków
oszczędnościowych, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], gwarantowanie ubezpieczeń na życie, wynajem zakwaterowania [mieszkania], analizy finansowe, wycena antyków, wycena dzieł sztuki, weryfikacja czeków, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, wycena biżuterii, wycena zbiorów numizmatycznych, pobieranie czynszu, wycena znaczków, emisja bonów wartościowych, depozyty kosztowności, notowania giełdowe, emisja
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kart kredytowych, wynajem powierzchni biurowej, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, sponsorowanie finansowe, bankowość on-line, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, finansowa wycena drewna na pniu,
wycena finansowa wełny, pożyczanie pod zastaw, usługi funduszy
zapomogowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, doradztwo w zakresie długów, organizowanie finansowania projektów budowlanych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, inwestycje finansowe,
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie
karty członkowskiej, usługi gwarancyjne, wynajem biur do coworkingu, 37 konserwacja mebli, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, asfaltowanie, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja i naprawa samolotów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawa palników, wynajem buldożerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciw
włamaniowych, naprawy tapicerskie, wynajem sprzętu budowlanego, usługi stoczniowe, renowacja odzieży, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa obuwia, czyszczenie kominów, naprawa
i konserwacja skarbców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, budownictwo, budownictwo podwodne, nadzór budowlany, montaż wyposażenia kuchennego, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie przed korozją, dezynfekcja, malowanie lub naprawa
znaków, budowa i naprawa magazynów, uszczelnianie budynków,
wynajem koparek, czyszczenie okien, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, instalowanie i naprawa pieców, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, smarowanie pojazdów, czyszczenie
odzieży, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, budowa fabryk,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, mycie pojazdów, pranie bielizny, mycie, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, renowacja mebli, budowa falochronów,
prasowanie odzieży, budowa i konserwacja rurociągów, tapetowanie, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, tapicerowanie mebli, malowanie, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tynkowanie, usługi hydrauliczne, polerowanie pojazdów, naprawa pomp,
budownictwo portowe, deratyzacja, naprawa opon, instalowanie
i naprawa urządzeń zamrażalniczych, renowacja powłok cynowych,
nitowanie, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], instalowanie i naprawa telefonów, konserwacja pojazdów, lakierowanie, czyszczenie pojazdów,
usługi napraw awarii pojazdów, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, montaż rusztowań, murarstwo, pranie pieluch
tekstylnych, pranie na sucho, usługi doradztwa budowlanego, informacja o naprawach, ostrzenie noży, roboty wydobywcze [górnictwo], usługi eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni
drogowych, szlifowanie papierem ściernym, naprawy podwodne,
czyszczenie budynków od zewnątrz, wulkanizacja opon [naprawa],
wiercenie studni, budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, wynajem żurawi, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, usługi dekarskie, sztuczne naśnieżanie, zamiatanie dróg, naprawa zamków, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów
muzycznych, montaż drzwi i okien, konserwacja basenów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, konsultacje budowlane, ciesielstwo, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, naprawa linii wysokiego
napięcia, ładowanie akumulatorów do pojazdów, wyważanie opon,
strojenie instrumentów muzycznych, układanie kabli, sterylizacja narzędzi medycznych, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi
w zakresie szczelinowania hydraulicznego, usługi dezynsekcyjne,
inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie zmywarek, wypożyczanie suszarek do naczyń, 38 transmisja programów radiowych, przesyłanie wiadomości, transmisja programów telewizyjnych, przesyłanie telegramów, łączność
telegraficzna, usługi telefoniczne, usługi teleksowe, agencje informacyjne, nadawanie telewizji kablowej, komunikacja za pośrednic-
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twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, informacja o telekomunikacji, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, transmisja
satelitarna, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie dostępu do baz danych, usługi poczty głosowej, przesyłanie on-line kartek
z życzeniami, transmisja plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie wideokonferencji, udostępnianie forów internetowych on-line, transfer strumieniowy danych, komunikacja
radiowa, transmisja wideo na żądanie, 42 analizy chemiczne, analizy
dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, usługi architektoniczne, badania bakteriologiczne, usługi chemiczne, badania chemiczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie
budowlane, badania techniczne, kontrola szybów naftowych, badania w dziedzinie kosmetyki, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, pomiary
pól naftowych, usługi inżynieryjne, prognozy meteorologiczne, pomiary geodezyjne, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów, poszukiwania ropy naftowej, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, testowanie materiałów, poszukiwania geologiczne, badania geologiczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, kalibrowanie [pomiary], projektowanie
oprogramowania
komputerowego,
aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, projektowanie mody,
usługi graficzne, kontrola jakości, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], eksploracja podwodna [akwanautyka], odzyskiwanie danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, badania biologiczne, projektowanie
urbanistyczne, miernictwo [pomiary], projektowanie systemów
komputerowych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, powielanie programów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, rozsiewanie środków
chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, doradztwo w zakresie oszczędności energii, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], analizy pisma ręcznego [grafologia], udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, ocena
jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, analizy wody, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, audyt energetyczny, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania naukowe, hosting serwerów, próby kliniczne,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
przechowywanie danych elektronicznych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, usługi kartograficzne, chmura obliczeniowa,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, prognozowanie pogody, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, pisanie techniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, odblokowywanie telefonów komórkowych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
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nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi szyfrowania danych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie.

(111) 301226
(220) 2017 02 15
(210) 467624
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 20
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Gufo
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, pamięci komputerowe, mikrofony,
komputery, urządzenia do nauczania, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego
sterowania, telefoniczne urządzenia nadawcze, programy sterujące
komputerowe, nagrane, programy komputerowe nagrane, interfejsy komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
mikroprocesory, monitory [sprzęt komputerowy], monitory [programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], dyski
optyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], elektroniczne
terminarze osobiste, publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, tablety, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, 35 doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do-), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne zestawienia, optymalizacja stron internetowych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 przesyłanie wiadomości, łączność
poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie wideokonferencji, 42 opracowywanie projektów technicznych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, powielanie programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów www,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, przechowywanie
danych elektronicznych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo dotyczące
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bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, usługi szyfrowania danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie.

(111) 301227
(220) 2017 02 15
(210) 467637
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) DEFFINE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska, PL.
(540) absynth
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 szafki metalowe, szafki zamykane, wbudowane
szafki, szafki kuchenne, szafki nocne, szafki [meble], szafki ścienne,
szafki łazienkowe, szafki [części zestawu], szafki na ubrania, szafki
na buty, szafki na cokole, blaty na szafki, szafki do sypialni, szafki
do przechowywania, szafki metalowe [meble], szafki z lustrami, szafki ze schowkami, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki
na płyty [meble], szafki do celów wystawowych, szafki do przechowywania [meble], szafki do komputerów [meble], szafki na klucze
[meble], szafki do przechowywania żywności, szafki do przechowywania materiałów, szafki na materiały biurowe [meble], szafki
na serwisy do herbaty, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, szafki na cokole do przechowywania [meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], niemetalowe
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], cokoły
[meble], półki skośne, półki biurowe, półki biblioteczne, półki wystawowe, półki metalowe, półki meblowe, stojaki, półki, półki [meble],
półki ścienne [meble], półki na książki, półki do pisania, półki wiszące [meble], półki niemetalowe [meble], półki prefabrykowane [meble], półki na żywność, półki na buty, półki w kształcie kwadratów,
półki do celów wystawowych, niemetalowe półki ścienne [meble],
półki na dostawy [meble], półki do kartotek [meble], półki do przechowywania [meble], półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki
z metalu [meble], półki na klawiatury komputerowe, ruchome półki do przechowywania [meble], półki do sprzedaży w zestawach,
drewniane półki i stojaki [meble], półki z krawędziami do regałów,
półki z niemetalowych materiałów [meble], półki stanowiące meble
do pokojów dziecinnych, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, przytwierdzane do ściany niemetalowe półki na narzędzia, półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, stojaki, półki
[meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, szafy, szafy wnękowe, szafy [meble], szafy z lustrami,
szafy do dzielenia pomieszczeń, metalowe szafy na narzędzia, szafy narzędziowe-niemetalowe [puste], gabloty [inne niż chłodnicze
szafy przeszklone], szafy na dokumenty w postaci mebli, krzesła,
krzesła stołowe, krzesła biurowe, krzesła składane, krzesła robocze,
krzesła konferencyjne, krzesła obrotowe, krzesła bankietowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, krzesła [fotele] biurowe, krzesła
na jednej nodze, poduszki-podkładki na krzesła, wysokie krzesła dla
dzieci, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, stoły, stoliki, stoły toaletowe, stoły komputerowe, stoły biurowe, stoły [meble],
stoły-blaty, kontuary [stoły], stoły konferencyjne, stoły kuchenne,
stoły metalowe, stoły marmurowe, stołki obrotowe, blaty stołowe,
nogi stołowe, stoliki komputerowe, stoliki składane, stoliki kawowe,
stoliki salonowe, meble stołówkowe, wyroby stolarskie, stoły do kartotek, biurka i stoły, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy,
stoły z kozłami, stoły wystawowe [gabloty], klękosiady [stołki-klęczniki], stoliki do herbaty, stoliki pod drukarki, stoliki z mozaiką, stoliki
przy kanapie, stoliczki pod laptopy, stoliczki na kolana, stoły na jednej
nodze, stoły z opuszczanym blatem, stoliki przyścienne z szufladami,
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stoliki pod umywalkę [meble], stoliki do przewijania niemowląt, stoliki ruchome pod komputery, stoły do użytku w ogrodach, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, stoliki pod maszyny do pisania,
stoliki na kółkach do serwowania, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z drewna na środek stołu, niskie stoły w stylu japońskim (zataku), stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], komody, komody ścienne, komody [meble], kredensy, toaletki,
komody, drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, regały,
regały składane, regały [meble], regały na gazety, regały na rośliny,
systemy półkowe [regały], regały drewniane [meble], regały do przechowywania, biblioteczki [regały na książki], regały z metalu [meble],
regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania
[meble], przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania
[meble], regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach
sprzedaży, sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, fotele, fotele wypoczynkowe, rozkładane fotele, fotele biurowe, fotele
bujane, fotele sako, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją
masażu na siedząco, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], pufy [meble], pufy typu sako, szezlongi, dekoracje wiszące,
drzwi do mebli, kanapo-tapczany, ławy [meble], łóżeczka dla dzieci,
łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka drewniane, materace, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, nogi do mebli, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż pościel, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dziecięcych inne niż pościel, ogranicznik
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ogranicznik do okien, niemetalowe ani niegumowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, panele drewniane do mebli, podstawy łóżek,
poduszki, pokrętła niemetalowe, półka na talerze, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na parasole, stopnie [drabiny] niemetalowe, śruby
[wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania
kluczy, taborety, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby,
niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wsporniki niemetalowe
do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
zagłówki [meble], zasuwy drzwiowe niemetalowe.

(111) 301228
(220) 2017 02 16
(210) 467688
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mVentures
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako usługi sprzedaży w zakresie
technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
(111) 301229
(220) 2017 02 16
(210) 467689
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) BIAŁKOWSKA-GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA, Łódź, PL.
(540) M
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.21, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki, produkty do pielęgnacji ciała, włosów, paznokci, pomadki do ust, płyny do demakijażu,
płyny do usuwania lakieru do paznokci.
(111) 301230
(220) 2017 02 16
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) HOPLALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski, PL.

(210) 467691
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(540) HOPLALA
(540)
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(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 05.03.06, 26.02.07, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości.
Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.04, 02.09.07, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy
i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
cydr.
(111) 301231
(220) 2017 02 16
(210) 467692
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Jerozolima, IL.
(540) ALERGOTEVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia alergii.
(111) 301232
(220) 2017 02 16
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBox
(540)

(210) 467695

Kolor znaku: czerwony, czarny, ciemnożółty, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, biały, szary
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako know-how i jako usługi sprzedaży w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
(111) 301233
(220) 2017 02 16
(210) 467697
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) LENOR
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, utrzymania i upiększania
wyrobów tekstylnych, mieszaniny zapachowe potpourri, kadzidełka,
olejki do perfum i zapachów, wody zapachowe do użytku domowego i na tkaninach, drewno zapachowe, aromaty, olejki eteryczne,
środki zapachowe do pomieszczeń, powietrza lub tkanin w formie
dymu, pary lub gazu, dezodoranty, 4 świece, oleje, wosk i knoty, 5 odświeżacze powietrza, środki do oczyszczania powietrza, produkty
do odświeżania tkanin, tapicerki i otaczającej atmosfery, preparaty
neutralizujące zapachy, dezodoranty, inne niż dla ludzi i zwierząt,
11 urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje klimatyzacyjne, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza,
urządzenia do odświeżania powietrza, nie do użytku osobistego,
urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezodoryzacji powietrza,
nie do celów medycznych.
(111) 301234
(220) 2017 02 16
(151) 2017 07 20
(441) 2017 03 27
(732) BIOEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOEKSPERT

(111) 301235
(220) 2017 02 17
(210) 467722
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Wykładziny dywany szamponowanie VC 572
(540)

(210) 467711

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 09.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301236
(220) 2017 02 17
(210) 467724
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Polimer VC 575
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301237
(220) 2017 02 17
(210) 467726
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Stal szlachetna VC 560
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 18.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
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do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 301238
(220) 2017 02 17
(210) 467729
(151) 2017 07 21
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-FLOOR VC 640
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 11.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301239
(220) 2017 02 17
(210) 467730
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mTech
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi w dziedzinie finansów i bankowości świadczone jako know-how i jako usługi sprzedaży
w zakresie technologicznych rozwiązań finansowych i bankowych.
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(111) 301240
(220) 2017 02 17
(210) 467731
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-SEPT VC 620
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 11.07.99, 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy
lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych
i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet,
preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła
i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301241
(220) 2017 02 17
(210) 467733
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Odplamiacz VC 510
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 09.01.11, 09.01.21, 01.15.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 301242
(220) 2017 02 17
(210) 467746
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 571
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301243
(220) 2017 02 17
(210) 467747
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 540
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
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chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla
gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów,
szampony samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze,
zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze
do toalet.

(111) 301244
(220) 2017 02 17
(210) 467749
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 510
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301245
(220) 2017 02 17
(210) 467751
(151) 2017 07 17
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 544
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
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naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 301246
(220) 2017 02 17
(210) 467757
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 570
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301247
(220) 2017 02 17
(210) 467758
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-SPRINT VC 652
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.16, 12.01.19, 12.01.25, 07.03.05, 13.03.01,
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki I preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 301248
(220) 2017 02 17
(210) 467759
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 533
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty
antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza,
odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301249
(220) 2017 02 17
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) POSitive CINEMA
(540)

(210) 467769
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jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.

(111) 301250
(220) 2017 02 17
(210) 467770
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) POSitive Cinema
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 301251
(220) 2017 02 17
(210) 467783
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
Katowice, PL.
(540) sum
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego polegające na kształceniu studentów w celu ich przygotowania
do pracy zawodowej poprzez prowadzenie jednolitych studiów
magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, uniwersytetu pierwszego
i trzeciego wieku, uniwersytetu licealisty, usługi w zakresie organizacji seminariów, sympozjów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, usługi biblioteczne realizowane w ramach resortowego
i ogólnokrajowego systemu bibliotecznego polegającego na udostępnieniu i prezentacji zbiorów, usługi mające na celu krzewienie
kultury fizycznej studentów, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, 42 usługi w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych, 44 usługi medyczne
polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, usługi w zakresie hodowli zwierząt laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych.
(111) 301252
(220) 2017 02 17
(210) 467789
(151) 2017 07 14
(441) 2017 03 27
(732) EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo, PL.
(540) EG28S
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki
elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe,
szczotki grafitowe, szczotki elektrografitowe, szczotki metalografitowe.
Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.10, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13, 09.01.20
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzanie działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, pro-

(111) 301253
(220) 2017 02 17
(210) 467793
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Września, PL.
(540) CENOS Płatki zbożowe z cynamonem CYNAMONUSIE
WITAMINY I WAPŃ NOWOŚĆ
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(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, jasnożółty, biały, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, niebieski, ciemnoniebieski, różowy,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy, czarny
(531) 04.05.01, 04.05.02, 25.01.01, 26.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 płatki zbożowe z cynamonem.
(111) 301254
(220) 2017 02 17
(210) 467799
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) LANGSTEINER ALICJA F.A. LANGSTEINER, Kraków, PL.
(540) Restauracja Wiedeńska Krew
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne.
(111) 301255
(220) 2017 02 17
(210) 467801
(151) 2017 08 10
(441) 2017 04 24
(732) AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Pilica, PL.
(540) Creamer
(510), (511) 1 alginiany dla przemysłu spożywczego, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności,
dodatki chemiczne do stosowania jako środki wiążące w paszach
granulowanych, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz
zwierzęcych, emulgatory do stosowania w produkcji żywności,
emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy
do nadawania smaku, enzymy wspomagające trawienie, enzymy
do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, estry polioli do stosowania jako składniki artykułów żywnościowych, intensyfikatory smaku do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii mlekowych na użytek
branży spożywczej, kwasy do użytku przy przygotowywaniu pasz dla
zwierząt, mieszanki do konserwacji żywności, oleje do konserwacji
żywności, polepszacze smaku do żywności, polisacharydy do użytku przy barwieniu, polisacharydy do użytku przy konserwowaniu,
polisacharydy do użytku przy produkcji artykułów spożywczych,
preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości artykułów spożywczych, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla
zwierząt, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, produkty chemiczne do konserwowania żywności, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty
chemiczne do stabilizacji artykułów spożywczych, proteiny dla przemysłu spożywczego, przyprawy chemiczne [do produkcji żywności],
sztuczne preparaty słodzące, środki do poprawy smaku do artykułów spożywczych, środki przeciwzbrylające do użytku w produkcji
paszy dla zwierząt, środki przeciwpieniące do użytku w przemyśle
przetwórstwa spożywczego, środki stabilizujące do żywności, środki żelujące, stabilizator produktów używany do konserwowania
żywności, substancje chemiczne do konserwowania i emulgowania
artykułów żywnościowych, witaminy dla przemysłu spożywczego,
30 aromaty do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż
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olejki eteryczne], esencje do artykułów żywnościowych inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje spożywcze [inne niż
olejki eteryczne], glutaminian do celów spożywczych, granulki soli
do konserwowania żywności, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], konserwanty do żywności dla zwierząt [sól], mieszanki przypraw, naturalne substancje słodzące, preparaty przyprawowe, produkty wiążące
do kiełbas, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki
eteryczne], sól do konserwowania żywności, solone dodatki smakowe do żywności dla zwierząt [inne niż oleje eteryczne], substancje
dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne],
substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki
eteryczne], syntetyczne środki zagęszczające do żywności, wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], nasiona anyżu,
anyż gwiaździsty, aromatyczne preparaty do żywności, preparaty
stabilizujące do bitej śmietany, budynie, cukier kandyzowany do celów spożywczych, cykoria (substytut kawy), napoje na bazie czekolady, esencje do artykułów żywnościowych (z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych), glukoza do celów spożywczych, gluten do celów
spożywczych, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby
z kakao za wyjątkiem wyrobów cukierniczych, aromaty kawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, keczup, zagęszczacze do kiełbas,
koncentrat słodu do celów spożywczych, środki wiążące do lodów
spożywczych, majonezy, mąka gorczycowa, mąka spożywcza, syrop
z melasy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa
domowego, musztarda, naleśniki, ocet, przyprawy, mączka z roślin
strączkowych, sól selerowa, sosy, sól do konserwowania żywności,
środki wiążące do kiełbas, przyprawy z wodorostów, 31 artykuły
i preparaty spożywcze dla zwierząt, karmy, pasze i pokarmy dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt,
ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, substancje słodzące
i naturalne wzmacniacze smaku do spożycia przez zwierzęta, preparaty aromatyczne do spożycia przez zwierzęta, preparaty i koncentraty na bazie ziół wzmacniające pasze zwierzęce.

(111) 301256
(220) 2017 02 17
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) ROLA-PODCZASKI ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) SEZAMKOWE NOWINKI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki.

(210) 467808

(111) 301257
(220) 2017 02 17
(210) 467824
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice VC 533
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 10.05.19, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 301258
(151) 2017 07 12

(220) 2017 02 20
(441) 2017 03 27

(210) 467846

Nr 1/2018
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
I HANDLOWE DANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Dante
(540)

ry nielecznicze, żele oczyszczające, żele do golenia, żele do opalania,
żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, mydła i żele, żele do rąk, żele
do ciała, żele do demakijażu, żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyczne żele pod oczy, serum pielęgnacyjne, serum do włosów, serum
do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do celów
kosmetycznych, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania, balsamy
do włosów, balsamy samoopalające [kosmetyki], balsamy dla niemowląt, balsamy do ust, balsamy do rąk, balsamy do ciała, balsamy do stóp
(nielecznicze-), perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], maski
kosmetyczne, masło do ciała.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.01.03, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.

(111) 301261
(220) 2013 08 30
(210) 418398
(151) 2017 10 31
(441) 2013 12 09
(732) AUTO LAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) RAPID there is no better car parts!
(540)

(111) 301259
(220) 2017 02 20
(210) 467860
(151) 2017 08 08
(441) 2017 04 18
(732) Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd.,
Pekin, CN.
(540) didiMobility
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe, nagrane, krokomierze [pedometry], parkometry, awaryjne
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia do nawigacji satelitarnej, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia i przyrządy
geodezyjne, kompasy, prędkościomierze do pojazdów, liczniki obrotów, urządzenia do nauczania, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, teleskopy, gaśnice, osłony głowy, alarmy antywłamaniowe, okulary przeciwsłoneczne, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, przezrocza [fotografia], 39 transport pasażerski, pakowanie
towarów, usługi taksówek, usługi kierowców, wynajem systemów
nawigacyjnych, składowanie towarów, dostarczanie wiadomości,
rezerwacja miejsc na podróż, usługi informacji o ruchu drogowym,
usługi transportu samochodami silnikowymi, wypożyczanie pojazdów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], organizacja wycieczek turystycznych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 42 badania
techniczne, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności,
projektowanie opakowań, powielanie programów komputerowych,
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi kartograficzne.
(111) 301260
(220) 2017 02 20
(210) 467872
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) CALLUNA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) CALLUNA MEDICA
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów
takich jak: kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, kremy BB,
mleczka nawilżające, mleczka kosmetyczne, mleczka do demakijażu,
mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania
[kosmetyki], mleczka do ciała dla niemowląt, toniki [kosmetyki], toniki
do włosów, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do skó-

Kolor znaku: biały, czarny, bordowy
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych zawarte w klasie 1, przemysłowe środki chemiczne do mycia, czyszczenia i konserwacji wszystkich części pojazdów mechanicznych, 3 środki
do czyszczenia, polerowania i szorowania wszystkich części pojazdów
mechanicznych, politury i żele do zabezpieczania karoserii mydła
i szampony samochodowe, płyny do spryskiwaczy, 4 paliwa i materiały oświetlające, przemysłowe oleje i smary w szczególności oleje
i smary silnikowe, 7 filtry oleju, filtry powietrza, 9 aparatura pomiarowa
i instrumenty pomiarowe wymienione w klasie 9, elektroniczne aparatury jako części samochodowe, elektryczne alarmy antywłamaniowe,
wskaźniki prędkości, linijki jako przyrządy miernicze, elektryczne części dla samochodów, zawarte w klasie 9, instrumenty nawigacyjne, poziomice, wagi, komputerowe analizatory dla pojazdów, skanery kodu,
komputery w tym elektroniczne terminarze, monitory, komputerowe
urządzenia peryferyjne, zbiory danych, kwasomierze, bezpieczniki
elektryczne, przekaźniki elektryczne, lasery, nie do celów medycznych,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem
w tym okrycia wierzchnie jak np. kombinezony, spodnie, kurtki, koszule, paski, płaszcze, buty, rękawiczki, nakrycia głowy nauszniki, przyrządy ratunkowe, gaśnice, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe i siatki
zabezpieczające przed wypadkami zawarte w klasie 9, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, wskaźniki świetlne ostrzegawcze do pojazdów
i ich części, urządzenia alarmowe, baterie i ich części, akumulatory
i ich części, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zapisu, przesyłania i/lub odtwarzania dźwięku i/lub obrazu w tym anteny, radia, telewizory, aparaty telefoniczne, wideotelefony, urządzenia
przyrządy do gaszenia ognia, 11 lampy do kierunkowskazów, reflektory i światła do samochodów, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
urządzenia chłodzące i wentylacyjne do pojazdów, 12 części dla pojazdów służących do poruszania się na wodzie, powietrzu i na lądzie
z wyłączeniem maszyn rolnych, pociagów i innych pojazdów uderzeniowych, 16 publikacje, druki, czasopisma, książki, 35 usługi administrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego 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 części samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa
ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie
eksportu i importu towarów wielobranżowych, usługi marketingowe
dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa
w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego i hurtowego, w tym promocja sprzedaży dla
osób trzecich towarów wielobranżowych, usługi handlu detalicznego
świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu do no-
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wych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu
wysyłkowego w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, sługi handlu
detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet w odniesieniu
do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie zestawiania
różnych typów: samochodów, części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, 36 usługi leasingu, usługi wyceny kosztów napraw,
37 usługi instalowania i naprawy urządzeń do klimatyzacji, usługi wulkanizacji opon, usługi zabezpieczania przed korozją, usługi w zakresie
wyposażania warsztatów samochodowych i motoryzacyjnych dla
osób trzecich, 39 usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi holowania pojazdów, usługi informacji o transporcie, usługi magazynowania i składowania, wynajmowanie powierzchni magazynowych, usługi
pakowania towarów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi sterowania taborem pojazdów za pomocą elektronicznych urządzeń nawigacyjnych i lokalizacyjnych, usługi transportowe,
usługi logistyczne w zakresie magazynowania i w sektorze transportowym, usługi przewożenia ładunków, usługi w zakresie wypożyczania
pojazdów mechanicznych, 41 usługi organizacji i przeprowadzania
seminariów, kursów i szkoleń.

(111) 301262
(220) 2016 04 05
(210) 454467
(151) 2017 09 05
(441) 2016 07 04
(732) CHMIELEWSKA GRAŻYNA, Biały Bór, PL.
(540) AMUZA
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje (na wynos),
41 organizowanie balów, organizowanie przyjęć, dyskoteki, organizowanie konferencji, 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizowanie bankietów, organizowanie przyjęć
weselnych [żywność i napoje], hotele, hostele i pensjonaty.
(111) 301263
(220) 2016 04 11
(151) 2017 09 05
(441) 2016 07 18
(732) CHMIELEWSKA GRAŻYNA, Biały Bór, PL.
(540) AMUZA
(540)

Nr 1/2018

(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi, 39 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, organizowanie podróży, informacja o taryfach, rozkładach
jazdy, sposobach transportu, 41 kształcenie ustawiczne dorosłych,
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie obozów rekreacyjno-sportowych oraz zawodów rekreacyjno-sportowych, organizowanie i prowadzenie obozów wakacyjnych oraz imprez turystycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu sportowego
i rekreacyjnego, prowadzenie klubów zdrowia, zawieranie umów
o świadczenie usług turystycznych, działalność organizatorów
turystyki, przewodników górskich, uwzględniająca transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie, działalność producentów
i sponsorów wydarzeń sportowyych w obiektach lub poza nimi, organizacja lig sportowych, promocja imprez sportowych, działalność
stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,
działalność wspomagająca łowiectwo i wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, działalność parków rekreacyjnych, realizacja widowisk
o charakterze rekreacyjnym, sportowym, artystycznym, działalność
sponsorów i producentów przedstawień na żywo inne niż artystyczne lub sportowe, działalność miejsc do tańczenia, obsługa pól golfowych, kortów tenisowych, plaż, stoków narciarskich, eksploatacja
automatów do gier zręcznościowych, 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługowych, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej obsługi,
ruchomych placówek gastronomicznych, wózków z żywnością, przyczep gastronomicznych, katering przemysłowy, przygotowywanie
i podawanie napojów, usługi barów, koktajlbarów, piwiarni, pubów,
tawern, pijalni soków owocowych.

(111) 301265
(220) 2017 03 24
(210) 469439
(151) 2017 09 27
(441) 2017 05 02
(732) GASPAROWICZ JANINA RUMIX PROSOYA ROK ZAŁOŻENIA
1992, Dębogórze-Wybudowanie, PL.
(540) RUMIX PRO SOYA Seróg z konopi Hemp
(540)

(210) 454631

(531) 11.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje (na wynos),
41 organizowanie balów, organizowanie przyjęć, dyskoteki, organizowanie konferencji, 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizowanie bankietów, organizowanie przyjęć
weselnych [żywność i napoje], hotele, hostele i pensjonaty.
(111) 301264
(220) 2017 03 13
(210) 468795
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 08
(732) POWOLNY JÓZEF LECH SZKOŁA ZDROWIA, Katowice, PL.
(540) SZKOŁA ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, biały, zielony, kremowy,
ciemnokremowy
(531) 05.11.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 twaróg z nasion konopi, twarogi z nasion konopi smakowe, twaróg z nasion konopi z solą morką, twaróg z nasion konopi
marokański, twaróg z nasion konopi masala, twaróg z nasion konopi
z czosnkiem.
(111) 301266
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) MISZKIEWICZ MAREK, Olszewo, PL. ;
(540) DOM
(540)

(210) 472867

Kolor znaku: ciemnożółty, niebieski, biały
(531) 07.03.11, 26.03.23, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych.				
(551) wspólne prawo ochronne
Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 21.03.09, 21.03.10, 21.03.25, 24.17.05, 26.04.02

(111) 301267
(151) 2017 02 28

(220) 2016 09 15
(441) 2016 11 07

(210) 461512
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(732) CITY SPACE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CitySpace
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, żółty, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.15.22, 07.01.08, 07.11.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, flamastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania,
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam, broszur),
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości
gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 45 usługi prawne,
badania prawne, dozór nocny.
(111) 301268
(220) 2016 10 14
(210) 462709
(151) 2017 05 25
(441) 2017 01 09
(732) ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września, PL.
(540) OVONUM SALUTEM
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 5 herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, suplementy diety, substancje dietetyczne dla
celów leczniczych, probiotyki, prebiotyki, suplementy diety jako środki
spożywcze bogate w witaminy i składniki mineralne do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, witaminy, preparaty witaminowe, dietetyczne
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia leczniczego.
(111) 301269
(220) 2016 10 31
(210) 463340
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 02
(732) EPISO 3 ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) Z ZAKOPIANKA PARK HANDLOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów
pozwalające na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie
wielobranżowym lub hurtowni, doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w tym w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworzeniem
sieci handlowych i reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, administrowanie i zarządzanie centrami handlowymi,
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, usługi w zakresie
agencji importowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi
związane z udostępnianiem baz danych, 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 Internet, 36 wydzierżawianie
i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, 37 wznoszenie obiektów budowlanych
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych.
(111) 301270
(220) 2016 11 29
(210) 464520
(151) 2017 06 26
(441) 2017 03 13
(732) Gufo LLC, Wilmington, US.
(540) BIANCO GUFO
(510), (511) 29 mleczne produkty, napoje przyrządzone z mleka lub
zawierające mleko, napoje na bazie mleka zawierające kawę, koktajle mleczne, 30 kawa, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje
na bazie kawy zawierające mleko, 32 niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku kawy.
(111) 301271
(220) 2016 12 20
(210) 465465
(151) 2017 05 30
(441) 2017 02 13
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CYNKOPHOS PRO+
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.
(111) 301272
(220) 2017 01 31
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 27
(732) SZOTA KARINA, Katowice, PL.
(540) Akademia Podologii
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 02.09.19, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13

(210) 466923
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(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie pedologii, 42 usługi
diagnostyki komputerowej, 44 chirurgia kosmetyczna, diagnozowanie i leczenie chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego, laserowe
leczenie stóp, niekonwencjonalne leczenie stóp, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapeutyczne, usługi masażu stóp, usługi nie lekarskiej, medycznej pielęgnacji stóp, usługi paramedyczne, usługi
pedicure w szczególności usuwanie skórek, obcięcie i szlifowanie
paznokci, stosowanie preparatów leczniczych, czyszczenie wału
okołopaznokciowego, usługi podologa, w szczególności poradnictwo, rekonstrukcja paznokci, usuwanie odcisków, modzeli, brodawek
i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie i usuwanie
grzybicy stóp i paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcja
paznokcia, leczenie popękanych pięt, usługi w zakresie krioterapii.

(111) 301273
(220) 2017 01 31
(151) 2017 07 19
(441) 2017 03 27
(732) SZOTA KARINA, Katowice, PL.
(540) Akademia Podologia
(540)

(210) 466924

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 02.09.19, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia w zakresie pedologii, 42 usługi
diagnostyki komputerowej, 44 chirurgia kosmetyczna, diagnozowanie i leczenie chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego, laserowe
leczenie stóp, niekonwencjonalne leczenie stóp, usługi fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapeutyczne, usługi masażu stóp, usługi nie lekarskiej, medycznej pielęgnacji stóp, usługi paramedyczne, usługi
pedicure w szczególności usuwanie skórek, obcięcie i szlifowanie
paznokci, stosowanie preparatów leczniczych, czyszczenie wału
okołopaznokciowego, usługi podologa, w szczególności poradnictwo, rekonstrukcja paznokci, usuwanie odcisków, modzeli, brodawek
i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie i usuwanie
grzybicy stóp i paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcja
paznokcia, leczenie popękanych pięt, usługi w zakresie krioterapii.
(111) 301274
(220) 2017 02 15
(210) 467627
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BLUER. Cloud Partner
(510), (511) 9 dyski obliczeniowe, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pamięci komputerowe, komputery, urządzenia zdalnego sterowania, telefoniczne
urządzenia nadawcze, dyski magnetyczne, klawiatury komputerowe, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny
do komputerów, programy komputerowe nagrane, interfejsy komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, mikroprocesory, monitory [sprzęt komputerowy], monitory [programy komputerowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], optyczne nośniki
danych, dyski optyczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
komputery przenośne [podręczne], publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], pamięci zewnętrzne USB, aplikacje komputerowe do pobrania, tablety,
sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], statystyczne zestawienia, optymalizacja stron
internetowych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 38 przesyłanie wiadomości, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, oferowanie połączeń
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telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi telekonferencyjne, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, zapewnianie dostępu do baz danych, transmisja
plików cyfrowych, nadawanie bezprzewodowe, usługi w zakresie
wideokonferencji, 42 opracowywanie projektów technicznych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, powielanie programów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów www, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, przechowywanie danych elektronicznych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, chmura obliczeniowa,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycznej, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi szyfrowania
danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie.

(111) 301275
(220) 2017 02 20
(210) 467873
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) BRYGUŁA EWELINA GUSTO & ARTE, Świnoujście, PL.
(540) prochownia A.D. 1853
(540)

(531) 02.09.12, 09.07.01, 09.07.25, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 301276
(220) 2017 02 20
(210) 467875
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) M AND F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) INFORMAL KITCHEN
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.
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(111) 301277
(220) 2017 02 20
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) ICE BAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ICE BAR
(540)

(210) 467880

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 puby/usługa barowa.
(111) 301278
(220) 2017 02 20
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) 1993 TOMASZ OSSOLIŃSKI, Warszawa, PL.
(540) TOMASZ OSSOLIŃSKI
(540)

(210) 467886

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 okrycia wierzchnie, garnitury, marynarki, spodnie,
spódnice, sukienki, kamizelki, koszule, bluzki, dzianiny, krawaty, skarpetki, poszetki, buty, 40 szycie odzieży na miarę.
(111) 301279
(220) 2017 02 20
(210) 467891
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morąg, PL.
(540) Haga
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 serek twarogowy śmietankowy Haga, serek twarogowy w asortymencie, serek twarogowy w plasterkach w asortymencie, serek twarogowy do smarowania w kubeczkach w asortymencie, serek twarogowy w krążkach w asortymencie, serek twarogowy
w kostkach w asortymencie, pozostałe produkty mleczne .
(111) 301280
(220) 2017 02 20
(210) 467897
(151) 2017 07 12
(441) 2017 03 27
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe dla ludzi, 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki
identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 14 medale, medale pamiątkowe,
bransoletki do zegarków, breloczki, zegarki, 16 książki, czasopisma,
druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały
do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki rysunkowe, bloki
techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, albumy do zdjęć, przekładki
do zeszytów, zakładki do książek, podkładki na biurko, ekierki, linijki,
flamastry, gumki do ścierania, kleje do celów papierniczych, kreda,
kredki ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki, pióra i długopisy, pędzle
artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków, ramki
do zdjęć, segregatory, taśma klejąca, temperówki, terminarze, zestawy
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do malowania dla dzieci, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe
z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, 18 teczki, etui na klucze, portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne
lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane[inne niż odzież],
parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki, pokrowce na parasole, 21 emblematy, figurki, statuetki, puchary z: porcelany, terakoty,
kryształu lub szkła, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki,
29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami[żywność], produkty mleczne:
mleko, jogurty, kefiry, sery, proteiny mleczne, serwatki, napoje mleczne
lub z przewagą mleka, 30 słodycze, ciastka, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma do żucia, koncentraty
węglowodanowe i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi[żywność], 32 napoje
bezalkoholowe, woda, soki, napoje energetyczne, napoje izotoniczne,
napoje dla sportowców, napoje proteinowe, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich,
usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych,
usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(111) 301281
(220) 2017 02 21
(210) 467904
(151) 2017 07 11
(441) 2017 03 27
(732) DRABENT WALDEMAR PPUH BAWAL, Białystok, PL.
(540) BAWAL
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: obuwie skórzane, pantofle domowe, obuwie materiałowe, obuwie filcowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie ortotyczne, paski
skórzane, wyroby skórzane.
(111) 301282
(220) 2017 02 21
(210) 467907
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) SYGA ROBERT LIBRAS-ELECTRONIC, Zabieżki, PL.
(540) LIBRAS electronic
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.02, 26.07.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 301283
(220) 2017 02 21
(210) 467911
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) KOCHANOWSKA MONIKA COSMECO, Opole, PL.
(540) ŚWIECZUCHA NATURALNE ŚWIECE SOJOWE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świece stołowe, świece okolicznościowe,
świece pływające, świece zapachowe, świece perfumowane, świece
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łojowe, świece [oświetlenie], zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece],
świece w puszkach, długie cienkie świece, świece o zapachu piżma,
świece o kształtach owoców, świece do lampek nocnych, świece
i knoty do oświetlenia, świece i knoty do świec w celu oświetlenia.

(111) 301284
(220) 2017 02 21
(210) 467918
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) 4 PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) 4Partners
(510), (511) 39 transporty, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 301285
(220) 2017 02 21
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) CLICKMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CLICKMATIC
(540)

(111) 301289
(220) 2017 02 21
(210) 467951
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH
BOSTA BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BOSTA SUPERFLOOR
(510), (511) 19 beton.
(111) 301290
(220) 2017 02 21
(210) 467952
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) TYRCZ ALINA PPHU TYRCZ, Bolesławiec, PL.
(540) BOLESŁAWIEC HAND MADE IN POLAND TYRCZ
(540)

(210) 467940

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, reklamy, w tym reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, badania rynku oraz opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 usługi w zakresie: administrowania
stronami komputerowymi, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz analiz systemów komputerowych, instalowania, konserwacji, aktualizacji i powielania oprogramowania komputerowego,
projektowania oprogramowania oraz systemów komputerowych.
(111) 301286
(220) 2017 02 21
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) HORTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CHCĘ ROBIĘ MAM!
(540)

Nr 1/2018

(210) 467942

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki.
(111) 301287
(220) 2017 02 21
(210) 467947
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH
BOSTA BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BOSTA ARCHITEKTURA
(510), (511) 19 beton.
(111) 301288
(220) 2017 02 21
(210) 467948
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH
BOSTA BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BOSTA GRUNTFIX
(510), (511) 19 beton.

(531) 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 20 dekoracje przestawne, osprzęt niemetalowy do mebli, popiersia posążki ceramiczne, pudełka ceramiczne, dzieła sztuki
ceramiczne urny pogrzebowe, oprawy do szczotek, rękojeści ceramiczne sztućców, 21 butelki, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa
domowego, czary ceramiczne, doniczki na kwiaty, deski do krojenia
w kuchni, durszlaki nie z metali szlachetnych, dzbanki, fajans, karafki, figurki ceramiczne, filiżanki nie z metali szlachetnych, kandelarby, okładki na jadłospisy, kieliszki do jaj, młynki ręczne do kawy,
świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, koziołki pod sztućce,
serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, domowe wałki do ciasta,
klosze do przykrywania produktów spożywczych, lejki, maselniczki,
kółka ceramiczne na serwetki, kubki nie z metali szlachetnych, pojemniki ceramiczne do kuchni, kufle nie z metali szlachetnych, doniczki do kwiatów, pojemniki do lodu, łyżki wazowe i do mieszania,
łopatki jako sprzęt kuchenny, sztućce i do ciast, miseczki i miski, mozaiki ceramiczne nie do celów budowlanych, mydelniczki, naczynia
ceramiczne, naczynia stołowe a także do picia, pucharki na owoce,
patery nie z metali szlachetnych, podstawki pod talerze, bibeloty
ceramiczne, zestawy do przypraw, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, salaterki nie z metali szlachetnych, żelazka, polewaczki, serwetniki nie z metali szlachetnych,
skarbonki niemetalowe, serwisy jako zestawy stołowe nie z metali
szlachetnych, spodki i spodeczki nie z metali szlachetnych, słoiki
na herbatniki, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
gąsiory, półmiski do jarzyn, talerze nie z metali szlachetnych, urny
nie z metali szlachetnych, wazony nie z metali szlachetnych, kieliszki, wazy do zup nie z metali szlachetnych, pieprzniczki, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, 28 ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy] zabawki
ruchome, koszyki wędkarskie, warcaby [gry], szachy [gra].
(111) 301291
(220) 2015 03 27
(210) 440731
(151) 2017 05 19
(441) 2015 07 06
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) Dla osób podatnych na alergeny Suplement diety ALLERTEC
Wapno plus
(540)

Kolor znaku: różowy, żółty, zielony, niebieski, szary, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 301292
(220) 2016 07 11
(210) 458995
(151) 2017 01 24
(441) 2016 10 10
(732) JANCZAK CZESŁAW BASS, Warszawa, PL.
(540) bass BUSINESS ASSURANCE SYNERGY SOLUTIONS
(540)

375

makologii, z zakresu kosmetyki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
lecznice.

(111) 301294
(220) 2017 02 23
(210) 468007
(151) 2017 07 25
(441) 2017 04 03
(732) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżno, PL.
(540) Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe
i ubezpieczeniowe, 39 sprzedaż detaliczna energii w zakresie niewymagającym licencji .
(111) 301293
(220) 2017 02 22
(210) 468001
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) medica365.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie,
organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej w gazetach,
reklama w czasopismach, broszurach, gazetach, prenumerowanie
gazet, ogłoszenia drobne, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym przez strony internetowe: kosmetyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, artykułów medycznych, weterynaryjnych i sanitarnych,
substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat leczniczych,
żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń
i przyrządów pomiarowych oraz kontrolnych do celów medycznych,
ciśnieniomierzy (do badania ciśnienia krwi tętniczej), urządzeń
do badania poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów
i instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych
i weterynaryjnych, artykułów ortopedycznych i materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie: prenumeraty czasopism, promocji sprzedaży, organizowania
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmu
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczania materiałów reklamowych, dekorowania wystaw sklepowych,
38 łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych stosowane w telekomunikacji,
agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video
przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych takich
jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru
informacji, usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach
danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej,
baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania
interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz on-line via portal udostępnianie komputerowych baz danych, umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, telekomunikacja informacyjna w tym
strony internetowe, zapewnianie dostępu do stron internetowych
i portali, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 44 usługi medyczne, higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, poradnictwo z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i far-

(531) 08.01.09, 08.01.14, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batoniki muesli, batony lodowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie granoli, batony zbożowe
i energetyczne, batoniki na bazie pszenicy, batoniki z nadzieniem
czekoladowym, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki
nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki energetyczne na bazie
zbóż, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, ciasta, ciastka,
ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto na ciastka, ciasta słodowe, mieszanki ciasta, ciasto naleśnikowe, ciasto migdałowe, ciasto francuskie, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasta czekoladowe, ciasta
lodowe, ciasto kruche, ciasta mrożone, kruche ciasto, ciasta owsiane, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto na ciastka (kruche), mrożone
ciasto na ciastka, ciasto filo, ciasto biszkoptowe, czekolada, czekoladki, czekolada mleczna, nadziewana czekolada, gorąca czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza, substytuty czekolady,
sztuczna czekolada, czekolada bezmleczna, sos czekoladowy, kremy
czekoladowe, posypka czekoladowa, wafle czekoladowe, jajka czekoladowe, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, lizaki, lizaki
lodowe, lizaki mrożone, lizaki [wyroby cukiernicze], lizaki lodowe
zawierające mleko, słodycze lodowe w postaci lizaków, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, napoje czekoladowe, napoje kawowe, kakaowe napoje,
gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, gotowe dania z makaronu, chow mein [dania na bazie makaronu], płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
pszenne, płatki jęczmienne, płatki śniadaniowe, śniadaniowe płatki
ryżowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki z naturalnego
ryżu, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki owsiane i pszeniczne, kasze,
kasze spożywcze, chleb, nadziewany chleb, chleb razowy, chleb słodowy, chleb chrupki, świeży chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb pitta,
chleb pita, chleb naan (chleb indyjski), duński chleb, chleb czosnkowy, chleb żytni, chleb bezglutenowy, chleb sodowy, chleb wstępnie
upieczony, chleb i bułki, chleb z przyprawami, zakwas chlebowy, paluszki chlebowe, miąższ chleba, chleb wielozbożowy, pączki, mąka
na pączki, churros [hiszpańskie pączki], rogaliki, croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], ptysie, praliny z waflem, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, czekoladowe wyroby
cukiernicze zawierające praliny, wyroby cukiernicze czekoladowe
o smaku praliny.
(111) 301295
(220) 2017 02 23
(210) 468013
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) POLSKIE CENTRUM DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM DACHOWE
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Nr 1/2018

(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 26.04.12, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży zakresie materiałów budowlanych,
izolacyjnych i wykończeniowych, pokryć dachowych, akcesoriów
dachowych, rynien, okien, farb, lakierów, środków chemicznych,
czyszczących, malarskich i antykorozyjnych, wyrobów metalowych
oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w budownictwie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, informacja handlowa.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w Internecie dla osób trzecich, w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowej on-line, tworzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, publikacja
tekstów reklamowych, usługi informacji o działalności gospodarczej
i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 41 opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, dotyczących w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej.

(111) 301296
(220) 2017 02 23
(210) 468015
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) EFL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) AUTO RATA EFL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe, kredytowe i ubezpieczeniowe.
(111) 301297
(220) 2017 02 23
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) DOBRA CENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) walltherm
(540)

(210) 468018

(210) 468020

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 24.17.99, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 41 elektroniczne usługi wydawnicze, w szczególności
opracowywanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie, prowadzenie (pisanie) bloga z zakresu marketingu,
gospodarki i prawa, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line.
(111) 301300
(220) 2017 02 23
(210) 468024
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW METAL, Bytów, PL.
(540) metal
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne, instalacje ogrzewania podłogowego, ogrzewanie podłogowe, przemysłowe instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje
grzewcze, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do podgrzewania
chodnika, urządzenia grzewcze, urządzenia i instalacje chłodnicze,
urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wytwarzające ciepło, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, grzejniki cieplne
do ogrzewania budynków, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki do systemów
centralnego ogrzewania, grzejniki do wody opalane gazem, grzejniki
na podczerwień, grzejniki promiennikowe, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje
i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne].
(111) 301298
(220) 2017 02 22
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) SETLAK DARIUSZ PROMERO, Lublin, PL.
(540) 6krokow.pl

(111) 301299
(220) 2017 02 23
(151) 2017 07 19
(441) 2017 04 03
(732) SETLAK MARCIN BRANDELAW, Lublin, PL.
(540) sprawna marka_
(540)

(210) 468019

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki sprężynowe, okucia metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe klucze.

26
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
372903
385574
387462

22/2010
18/2011
25/2011

394368
398561
401085

07/2012
14/2012
19/2012

Nr 1/2018
419148
427814
427815
429732
435325
438408
442393
442526
442551
442956
442980
443095
443097
443829
443831
444645
446149
448593
449396
449898
449957
450146
450147
450149
450150
450296
450951
451117
451351

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
01/2014
16/2014
16/2014
19/2014
04/2015
11/2015
18/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
19/2015
19/2015
20/2015
20/2015
22/2015
24/2015
3/2016
5/2016
5/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
8/2016
8/2016
9/2016

451792
452198
452441
453246
453897
457100
458373
458502
460034
461939
462744
464315
465302
466627
466813
467610
468383
468459
469321
469862
470183
470185
470512
470629
470813
471164
471792
472006

10/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
U
U
U
U
25/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

27
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
360971
388350
399479
400758
409628
409629
409673
409704
411044
416684
418578
419751
446592
450264
451090
451091
454913
456094
456342
456373

01/2010
23/2011
16/2012
18/2012
10/2013
10/2013
10/2013
10/2013
12/2013
22/2013
26/2013
02/2014
25/2015
4/2016
8/2016
8/2016
13/2016
U
ZT22/2017
18/2016

460761
461455
464713
466854
466974
467056
467208
467386
468197
469116
469119
469753
470242
470947
471056
471180
471690
471827
473692

21/2016
26/2016
ZT19/2017
U
U
U
ZT20/2017
ZT17/2017
U
U
U
ZT21/2017
ZT21/2017
ZT25/2017
U
U
U
U
U
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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.
383293
383299
407146
412712
415041
416543
418063
418347
418395
424142
426043
429580
429829
429831
431121
431675
433114
434438
436596
436987
438793
439254
440461
441319
441686
442378
442651
442652
442653
442654
442658
443550
443640
443926
443932
444301
444340
444721
444723
445364
445449
446309
446446
447283
447380
447575
448463
448613
448775
449032
449067
449130
449229
449248

14/2011
14/2011
05/2013
15/2013
19/2013
22/2013
25/2013
25/2013
25/2013
10/2014
13/2014
19/2014
20/2014
20/2014
22/2014
23/2014
26/2014
03/2015
07/2015
07/2015
11/2015
12/2015
14/2015
16/2015
16/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
15/2015
20/2015
20/2015
07/2016
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015
25/2015
25/2015
01/2016
01/2016
01/2016
03/2016
03/2016
03/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016

449453
449455
449456
449536
449632
449841
450047
450520
450523
450910
450986
451233
451235
451946
452113
452318
452432
452595
452651
452875
453322
453776
453859
453922
453927
453989
454267
454292
454473
454612
455159
455664
455672
455937
456104
456354
456653
456805
456930
456934
457158
457161
457199
457203
457289
457450
457484
457638
457734
457736
457872
458032
458266

05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
10/2016
06/2016
08/2016
08/2016
08/2016
08/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
13/2016
11/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
17/2016
12/2016
13/2016
16/2016
14/2016
18/2016
14/2016
17/2016
18/2016
18/2016
18/2016
18/2016
17/2016
16/2016
17/2016
17/2016
18/2016
15/2016
17/2016
17/2016
18/2016
18/2016
17/2016
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
014565 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DAVIDE CAMPARI-MILANO
S.P.A., MEDIOLAN, Włochy i dokonanie wpisu: Davide Campari –
Milano S.p.A., Sesto San Giovanni, Włochy.
017632 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.,
ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: EVEREADY
BATTERY COMPANY, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki.
017632 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVEREADY BATTERY COMPANY,
LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki.
017632 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EDGEWELL PERSONAL CARE
BRANDS, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC, SHELTON, Stany
Zjednoczone Ameryki.
044081 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9943/17/057) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539524 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-44081 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
047039 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
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Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9945/17/859) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539634 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-47039 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
047745 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Blaupunkt Brand Management GmbH,
Schönefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Luksemburg.
049312 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9941/17/255) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540963 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-49312 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
050399 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9933/17/736) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2541517 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
051090 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9626/17/315) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 25398714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-451090 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z ogranicz siedzibą we Wrocławiu wobec Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
053583 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company
L.P., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP
Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
054330 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9946/17/260) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540590 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
055459 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF CONSTRUCTION POLYMERS GMBH,
TROSTBERG, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF Construction Chemicals GmbH, Trostberg, Niemcy.
055459 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Construction Chemicals
GmbH, Trostberg, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF Construction
Solutions GmbH, Trostberg, Niemcy.
055981 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks,
Stany Zjednoczone Ameryki.
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055982 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks,
Stany Zjednoczone Ameryki.

080346 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDING, INC., LOUISVILLE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC,
Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.

059712 2017 10 24 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.

084181 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP
Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.

060959 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 25 kwietnia 20o17 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa Polska
na czas określony od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.”.

084239 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Champion” S.A., Jarogniewice, Polska
639614279 i dokonanie wpisu: MAXFRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarogniewice, Polska 300004997.

062728 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FORTRON INDUSTRIES, SUMMIT, NEW
JERSEY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortron
Industries LLC, Summit, Stany Zjednoczone Ameryki.
062728 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fortron Industries LLC, Summit,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortron Industries
LLC, Irving, Stany Zjednoczone Ameryki.
062961 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy.
062961 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy i dokonanie wpisu: Archroma IP GmbH, Reinach, Szwajcaria.
063611 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Blaupunkt Brand Management GmbH,
Schönefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Luksemburg.
063910 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION /DELAWARE CORPORATION/, HARTFORD, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
065723 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company
LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
066688 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP
Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
071914 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NUTREXPA, S.L., BARCELONA, Hiszpania
i dokonanie wpisu: IDILIA FOODS, S.L., Barcelona, Hiszpania.
076215 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 192734368.
076490 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o.,
Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY
PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
079538 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.

084621 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAMSUNG C&T CORPORATION, SEOUL,
Republika Korei i dokonanie wpisu: CHEIL INDUSTRIES INC., Seoul,
Korea Południowa.
084621 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEIL INDUSTRIES INC., Seoul, Korea Południowa i dokonanie wpisu: SAMSUNG C&T CORPORATION, Seoul,
Korea Południowa.
092203 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY,
FORSSA, Finlandia i dokonanie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY,
Esbo, Finlandia.
095647 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu:
GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 120196154.
096392 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego MILANÓWEK Sobieraj Bogumił, Milanówek, Polska i dokonanie wpisu:
ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
096739 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9938/17/741) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539273 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
097634 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY, FORSSA, Finlandia i dokonanie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY, Esbo, Finlandia.
097973 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
098028 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTREX Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej-Szperlińska Wanda,
Sady, Polska i dokonanie wpisu: INTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska 366468060.
098694 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
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099756 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEWELL WINDOW FURNISHINGS, INC.,
ATLANTA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HUNTER
DOUGLAS INDUSTRIES SWITZERLAND GMBH, LUZERN, Szwajcaria.
101887 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
104329 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: OSTEOPLANT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie, Polska 361846088.
105413 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HENKEL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 270549930 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
105413 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENKEL POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362077261 i dokonanie wpisu: HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362077261.
106312 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP
Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
107222 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013276278 i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy.
108110 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: GETFRESH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553.
108432 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9944/17/458) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540520 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
109135 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST Sp. z o.o., Świebodzice,
Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
109190 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9947/17/661) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2541518 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109190 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
109423 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW I USŁUG
RYBACKICH „SZKUNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo, Polska 000144414 i dokonanie wpisu: „SZKUNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Władysławowo, Polska 000144414.
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109770 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9942/17/656) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2540523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
109874 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kasztelewicz Anna, Kasztelewicz Janusz
Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK, Stróże, Polska i dokonanie wpisu: GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄDECKI BARTNIK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże, Polska
362203984.
110023 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEADWESTVACO CORPORATION, STAMFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Monaco
SpinCo Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
110023 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Monaco SpinCo Inc., Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mead Products LLC, Linolnshire, Stany Zjednoczone Ameryki.
110023 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mead Products LLC, Linolnshire, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ACCO Brands Corporation, Lake Zurich, Stany Zjednoczone Ameryki.
110312 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ”BAŁTYK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
911297992.
112418 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDING, INC. (A DELAWARE CORPORATION), Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki.
112418 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC, Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.
112418 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC, Glenview,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC,
Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
114607 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sobieraj Bogumił Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie
wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
115270 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COTY GMBH, MAINZ, Niemcy
i dokonanie wpisu: Coty Germany GmbH, Moguncja, Niemcy.
115252 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 lipca 2017
r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 3963/15/273) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539916 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.115252 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Jantoń Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobroniu”.
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115604 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kompania Spirytusowa „Wratislavia” Polmos Wrocław Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 931541614
i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska
001100873.
115604 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
115679 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kompania Spirytusowa „Wratislavia” Polmos Wrocław Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 931541614
i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska
001100873.
115679 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
117338 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
117522 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki
Wielkopolskie, Polska 002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
014965028.
118340 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FORTRON INDUSTRIES, SUMMIT, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortron Industries LLC,
Summit, Stany Zjednoczone Ameryki.
118340 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fortron Industries LLC, Summit,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortron Industries
LLC, Irving, Stany Zjednoczone Ameryki.
118858 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
119108 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków,
Polska 356357380.
119108 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380 i dokonanie
wpisu: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 356357380.
119163 2017 10 20 Na podstawie § 30 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr 91, poz. 564), Urząd Patentowy RP, prostuje swój wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.119163 w rubryce „B”
w nazwie znaku towarowego w rejestrze jest: ALFA powinno być:
sealed air.
119265 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPAQ TRADEMARK B.V., AMSTELVEEN,
Holandia i dokonanie wpisu: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., HOUSTON, Stany Zjednoczone Ameryki.
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119653 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT-BRASCO S.A., Wrocław, Polska 001100873 i dokonanie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 001100873.
119653 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001100873 i dokonanie wpisu: HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 241470727.
119858 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
120005 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień
Duży, Polska i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
120005 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
120189 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMITHERS-OASIS COMPANY,
CUYAHOGA FALLS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Smithers-Oasis Company, Kent, Stany Zjednoczone Ameryki.
120875 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM MUZYCZNE VANAX- SPÓŁKA
JAWNA, W. GÓRA, J. ŚLUSARSKI, B. GÓRA, Kielce, Polska i dokonanie wpisu: CENTRUM MUZYCZNE VANAX- SPÓŁKA JAWNA, W.
GÓRA, B. GÓRA, Kielce, Polska 290023105.
121619 2017 10 12 D. Wykreślono wpis: „W dniu 20 czerwca
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8641/16/878) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495387 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-121619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Agent Transferowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
121619 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10404/17/037) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495387 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-121619 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
122363 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3501/17/141) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535560 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-122363 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
122548 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3468/17/773) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535563 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-122548 w celu
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zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna,
a.s. z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady
Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
122706 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
122706 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 1,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 1) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 1,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 51) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
123174 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Telekomunikacja Polska S.A., Warszawa,
Polska 012100784 i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.
124799 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3511/17/462) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535558 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-124799 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
124805 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3490/17/528) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535441 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-124805 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna,
a.s. z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady
Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
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stwo Turystyczne POMORZE, Chojnice, Polska 090558960 i dokonanie wpisu: Kotarska Teresa Przedsiębiorstwo Turystyczne
POMORZE, Chojnice, Polska 090558960.
126175 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649.
126176 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649.
126178 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649.
126262 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649.
127191 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013276278 i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy.
127552 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZODIAC POOL CARE, INC. (DELAWARE
CORPORATION), VISTA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Zodiac Pool Systems, Inc., Vista, Stany Zjednoczone Ameryki.
128930 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
129965 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grześmlecz Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975.
129965 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa SOBIK Leszek Sobik,
Bielsko-Biała, Polska.

124994 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.

129968 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska 070765805 i dokonanie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
072850975.

125131 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Smoleńska Stefania, Smoleński Jan
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMPOL-MEROL, Wąbrzeźno, Polska i dokonanie wpisu: AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871578144.

129968 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa SOBIK Leszek Sobik,
Bielsko-Biała, Polska.

125430 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
125485 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GB BIOSCIENCES CORPORATION, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GB Biosciences LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
125833 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kotarska Teresa Przedsiębior-

129969 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska 070765805 i dokonanie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
072850975.
129969 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa SOBIK Leszek Sobik,
Bielsko-Biała, Polska.
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129998 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grześmlecz Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975.
129998 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GRZEŚMLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 072850975 i dokonanie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa SOBIK Leszek Sobik,
Bielsko-Biała, Polska.
131134 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, Suchy Las, Polska 630511649
i dokonanie wpisu: „SUMIN” D.CZABAŃSKA, W. CZABAŃSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 630511649.
131918 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
132308 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3518/17/269) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535553 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-132308 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą
w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”.
138952 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
138953 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
141111 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
141215 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
141945 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HERCONEL LIMITED, MSIDA,
Malta i dokonanie wpisu: HERCONEL LIMITED, Swatar, Malta.
141945 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HERCONEL LIMITED, Swatar, Malta i dokonanie wpisu: MERCURIURVAL KMR AB, Sztokholm, Szwecja.
142055 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
144889 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
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147536 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM SA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
340118385.
147537 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA -THERM SA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
340118385.
147538 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA -THERM SA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
340118385.
152437 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
155840 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANET Wytwórnia Kosmetyków Mirosław
Mazurkiewicz, Zgierz, Polska 471571077 i dokonanie wpisu: CEZARY OLCZAK, Karwowo Szlacheckie, Polska.
157644 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.
158664 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
160008 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
161246 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
162848 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
164811 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
i Informacji Techniczno-Handlowej „INTREX” Wanda Szperlińska,
Sady, Polska i dokonanie wpisu: INTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska 366468060.
165819 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147386824 i dokonanie wpisu: CD PROJEKT S.A.,
Warszawa, Polska.
166454 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska.
167569 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
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AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
171141 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
172039 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY Spółka z o.o., Kraków, Polska 350637551 i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350637551.
172486 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański, Ryki, Polska 430267517
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEKI
NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki, Polska 363305936.
173407 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GÖNDER B.V., AMSTERDAM, Holandia
i dokonanie wpisu: SWISS CONCEPT OÜ, Tallinn, Estonia.
174752 2017 10 18 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 stycznia 2016 r. udzielono niepełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, GRAPHITE COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
175603 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 3961/15/471) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539917 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.175603 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Jantoń Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobroniu”.
178450 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS SYSTEMY BUDOWLANE A.
CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673.
182464 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Spółka z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
182465 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Spółka z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
182519 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska S. A., Warszawa,
Polska 012857004 i dokonanie wpisu: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553.
183393 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Sp. z o.o., Poznań,
Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535.
183555 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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183599 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie
wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
183600 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie
wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
183769 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 120939187 i dokonanie wpisu: GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karniowice,
Polska 351622540.
183769 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karniowice, Polska 351622540 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
184921 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Włocławek, Polska i dokonanie wpisu: ORLEN EKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska
611418838.
184922 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Włocławek, Polska i dokonanie wpisu: ORLEN EKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska
611418838.
185754 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie
wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
187502 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
187502 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 17,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 17) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 17,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 67) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
188638 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGNAL FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
362840053 i dokonanie wpisu: SIGNAL INVESTMENT SP.Z O.O.,
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, Polska
188704 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
188704 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
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z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 12,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 12) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 12,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 62) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
191030 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9948/17/062) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2541140 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-191030 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
192212 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
192233 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
193445 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362066553.
194935 2017 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett-Packard Development Company, LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HP
Hewlett Packard Group LLC, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
195131 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DESA UNICUM Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 012669260 i dokonanie wpisu: DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012669260.
195131 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012669260 i dokonanie wpisu: DESA UNICUM - DOM
AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, 142733824.
195200 2017 10 11 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 KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356565539.
195402 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.
195404 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.
195834 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
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195834 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 21,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 21) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 21,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 71) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
195877 2017 10 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Consumer Health S.A., Prangins, Szwajcaria.
197297 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197298 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197299 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197300 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197341 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197342 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
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197344 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
197345 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę: „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 wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo
ochronne”.
199408 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
199408 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 6,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 6) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 6,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 56) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
199409 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
199409 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 7,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 7) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 7,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 57) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
199410 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
199410 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 10,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 10) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
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zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 10,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 60) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
199699 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego MILANÓWEK-Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
199700 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przemysłu Cukierniczego MILANÓWEK-Bogumił Sobieraj, Milanówek, Polska 010630710 i dokonanie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
200138 2017 10 12 D. Dokonano wpisu: W dniu 12 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 2564/17/199) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2531287 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-200138
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Ceneo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
200358 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9937/17/340) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-200358 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
200382 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EMPOL Ewa Siuba Mieczysław
Siuba Spółka Jawna, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: EWA SIUBA, Wrocław, Polska.
200644 2017 10 06 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429;”CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz wykreślenie wpisu w Rubryce E Wspólne prawo ochronne”.
201244 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ACTION” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
201941 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fashion House Management Poland Sp.
z o.o., Piaseczno, Polska i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa,
Polska 142798278.
201941 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska
142798278 i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE SERVICES SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142752661.
201942 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fashion House Management Poland Sp.
z o.o., Piaseczno, Polska i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa,
Polska 142798278.
201942 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska
142798278 i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE SERVICES SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142752661.
201943 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fashion House Management Poland Sp.
z o.o., Piaseczno, Polska i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa,
Polska 142798278.
201943 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FASHION HOUSE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa, Polska
142798278 i dokonanie wpisu: FASHION HOUSE SERVICES SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142752661.
202059 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESKOM E. I S. NIKLEWICZ Spółka Jawna,
Warszawa, Polska 015319709 i dokonanie wpisu: ESKOM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141946570.
202183 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4340/17/893) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527937 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-202183 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CBRE LOAN SERVICES
GMBH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy wobec REPUBLIC POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie”.
202470 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
203611 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
203611 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 22,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 22) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 22,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 72) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
203612 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
203612 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
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zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 11,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 11) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 11,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 61) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
203614 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
203614 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 18,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 18) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 18,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 68) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
204867 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TERRIFAST LIMITED, NIKOZJA, Cypr i dokonanie wpisu: TUREK JAROSŁAW, Łódź, Polska.
205001 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
205590 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEGAFON Sławomir Wadas,
Bielsko-Biała, Polska 273636114 i dokonanie wpisu: MEGAFON Sławomir Wadas, Wrocław, Polska 273636114.
205591 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEGAFON Sławomir Wadas,
Bielsko-Biała, Polska 273636114 i dokonanie wpisu: MEGAFON Sławomir Wadas, Wrocław, Polska 273636114.
206649 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLM Gajewski i Morawski Spółka Jawna,
Warszawa, Polska 012358904 i dokonanie wpisu: „G.L.M.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012358904.
207025 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polskie Fermy Grupa Producentów Spółka z o.o., Niemodlin, Polska 532398580 i dokonanie wpisu:
POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włostowa, Polska 532398580.
207086 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: V. Anweiler, P. Dębski, E. Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Spółka Jawna, Wrocław, Polska 931521681 i dokonanie wpisu: V.ANWEILER, M.KOTULLA, K.KWAŚNIEWICZ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CASUS
IURIS SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 931521681.
208333 2017 10 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAYA VICTORY Sp. z o.o., Bogumiłów, Polska 592186026 i dokonanie wpisu: MAYA VICTORY Sp.
z o.o., Warszawa, Polska 592186026.
209135 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Częstochowska Spółdzielnia
Mleczarska „MLECZGAL”, Częstochowa, Polska 000867615 i dokonanie wpisu: Częstochowska Spółdzielnia Mleczarska „MLECZGAL”
w upadłości likwidacyjnej, Częstochowa, Polska 000867615.
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209226 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRACO Grzegorz Kaźmierczak, Poznań,
Polska 410201103 i dokonanie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ,
KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265.
209474 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień
Duży, Polska 140778739 i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140778739.
209474 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
209577 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ESTEX” Sławomir Antczak, Złotniki Kolonia, Polska 730031662 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ESTEX SŁAWOMIR ANTCZAK, Złotniki, Polska.
209578 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ESTEX” Sławomir Antczak, Złotniki Kolonia, Polska 730031662 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ESTEX SŁAWOMIR ANTCZAK, Złotniki, Polska.
209944 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
209944 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie
wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
209946 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110.
209946 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110
i dokonanie wpisu: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110.
210178 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
210179 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
210545 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 3962/15/872) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540885 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.210545 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Jantoń Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobroniu”.
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210628 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NEUROTECH Gracjan Wilczewski, Olsztyn, Polska 280105041 i dokonanie wpisu: Wilczewski Gracjan,
Olsztyn, Polska.
210628 2017 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gracjan Wilczewski, Olsztyn, Polska i dokonanie wpisu: HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 280362370.
210630 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METAL EXPERT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: METAL
EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 280014657.
210630 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: METAL EXPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 280014657 i dokonanie wpisu:
METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 280014657.
211025 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
211026 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
211027 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
211334 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
211776 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
212344 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Point Group Financial Admobile Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140393442.
212357 2017 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140950606 i dokonanie wpisu: SYBICKA ANNA, Płońsk, Polska.
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212871 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
212872 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
212873 2017 10 11 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska
005266429; „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu „Wspólne prawo ochronne”.
213037 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Wydawnictwo Era” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszyn, Polska 220323879 i dokonanie
wpisu: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012186107.
214523 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BURLING LIMITED, TORTOLA,
Brytyjskie Wyspy Dziewicze i dokonanie wpisu: BURLING LIMITED,
ROAD TOWN, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
215230 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA Spółka z o.o., Gdańsk, Polska
190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
215520 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „NAKAJA ART” Paweł Zyguła, Kraków,
Polska 356507105 i dokonanie wpisu: NAKAJA ART SPÓŁKA JAWNA
A.T. WADOŃ, Kraków, Polska 122746475.
215849 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VINPOL Sp. z o.o., Toruń, Polska i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
215849 2017 10 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
215918 2016 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS NOVA BRANDS Sp. z o.o., Warszawa, Polska 141793451 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
215962 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
216882 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAATEN + PEDERSEN PLUS PARTNERS
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska
013015371 i dokonanie wpisu: AGORA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska.
216883 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAATEN + PEDERSEN PLUS PARTNERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska
013015371 i dokonanie wpisu: AGORA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, Polska.
217405 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FORCETOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kalisz, Polska 300726319 i dokonanie wpisu: FORCETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Skalmierzyce, Polska 300726319.
217406 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FORCETOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kalisz, Polska 300726319 i dokonanie wpisu: FORCETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Skalmierzyce, Polska 300726319.
217458 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., ST.
LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: EVEREADY
BATTERY COMPANY, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki.
217458 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVEREADY BATTERY COMPANY, LLC,
ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone
Ameryki.
217458 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EDGEWELL PERSONAL CARE
BRANDS, LLC, ST.LOUIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC, ST.LOUIS, Stany
Zjednoczone Ameryki.
218768 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LIMBA” Zdzisław Dziechciarz, Poręba, Polska
271502556 i dokonanie wpisu: LIMBA ALDONA TUREK, Poręba, Polska 364731820.
219267 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: API-EKO Sp. z o.o., Warszawa, Polska 141278520 i dokonanie wpisu: NATURAVENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska
141278520.
219457 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GSK SERVICES Sp. z o.o., Poznań, Polska
300040065 i dokonanie wpisu: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kiełpin, Polska 015181033.
219877 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA Sp. z o.o., Gdańsk, Polska
190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
219911 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POWER MEDIA Spółka Akcyjna,
Wrocław, Polska 931082394 i dokonanie wpisu: IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931082394.
219977 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3506/17/146) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2535088 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219977 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie”.
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220057 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
220858 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: fit 4 fun Kamila Błażejewska, Poznań,
Polska 750141748 i dokonanie wpisu: COSMO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, Polska 302250849.
221127 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GÖNDER B.V. WITH CORPORATE SEAT AT
AMSTERDAM, AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: SWISS
CONCEPT OÜ, Tallinn, Estonia.
222253 2017 10 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A.PL Spółka z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska
011909816.
222253 2017 10 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: A.PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142475575.
222440 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALERIA COPERNICUS-TORUŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa,
Polska 015880009 i dokonanie wpisu: ATRIUM COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015880009.
222440 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015880009
i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 015880009.
222440 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015880009 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COPERNICUS 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
015677366.
222871 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146885695 i dokonanie wpisu: HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 366105327.
223225 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLANE A.
CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673.
223226 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMINUS-SYSTEMY BUDOWLANE A.
CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice,
Polska 121554673.
223242 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
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223245 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
223247 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
223250 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
223251 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
223252 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
223253 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
223505 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Fizjoterapii i Masażu „BIO-RELAX”
Jolanta Maria Potapska, Puławy, Polska 430596244 i dokonanie
wpisu: BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, Polska 367331451.
223726 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
223726 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 15,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 15) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 15,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 65) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
223727 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
223727 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 14,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 14) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 14,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 64) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
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224627 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KVAM Spółka z o.o., Szczecin, Polska
812735760 i dokonanie wpisu: JBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320505985.
224699 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
224817 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PENTAGRAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011177939
i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
224901 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 25 kwietnia 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
na czas określony od dnia 01.07.2017 do dnia 30.06.2018 r.”.
224914 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PENTAGRAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011177939
i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
225351 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu:
MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535.
225368 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
225628 2017 10 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 20 czerwca 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8657/16/605) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495389 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225628 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
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nie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.
226108 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
226108 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 16,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 16) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 16,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 66) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
226148 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiktor Awgul, Wejherowo, Polska; Maciej
Miksiewicz, Wejherowo, Polska i dokonanie wpisu: Wiktor Awgul,
Wejherowo, Polska; Maciej Miksiewicz, Wejherowo, Polska; Jacek
Bieda, Limanowa, Polska; Sławomir Didenkow, Gdynia, Polska.
228261 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
228262 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
228263 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.

225628 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 sierpnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10410/17/754) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495389 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225628 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

229101 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.

225845 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.

230498 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.

229773 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Tubądzin Management Group” Sp.
z o.o., Cedrowice Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455.

225935 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.

230580 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959 i dokonanie
wpisu: K-MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141587906.

225936 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używa-

230762 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Klasztor Benedyktynów, Lubiń
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k/Kościana, Polska 040021028 i dokonanie wpisu: OPACTWO BENEDYKTYNÓW, Lubiń k/Kościana, Polska 040021028.
230880 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 1841/17/586) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2528999 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-230880 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BSWW Trust Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Malborku”.
230968 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
231015 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” Sp. z o.o., Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.
231330 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VARMSEN Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 356900831 i dokonanie wpisu: STEINBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Trzebinia, Polska 120388652.
231515 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „LSA” Leszek Sierhej, Piła, Polska
570328970 i dokonanie wpisu: NUMBER ONE KRZYSZTOF GRULA
Krzysztof Grula, Zamość, Polska.
231529 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
232205 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
232205 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 9,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 9) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 9,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 59) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
232299 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
232300 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
232367 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959 i dokonanie
wpisu: K-MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141587906.
232783 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
233015 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233016 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233017 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233303 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233304 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233308 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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
233309 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233310 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233311 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
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233364 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOMI Spółka Akcyjna, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.
233365 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOMI Spółka Akcyjna, Kielce, Polska 290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort
„Varo”, naamloze vennootschap, NA, Belgia.
233661 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233662 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233663 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233664 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233665 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233666 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
233684 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
233688 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
234185 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
234417 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
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Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
235478 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
235479 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
235480 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
235657 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
236131 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A., SAO PAULO, Brazylia i dokonanie wpisu: Fibria Celulose
S.A., Sao Paulo, Brazylia.
236132 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A., SAO PAULO, Brazylia i dokonanie wpisu: Fibria Celulose
S.A., Sao Paulo, Brazylia.
236186 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOMI Spółka Akcyjna, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.
237021 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APS ENERGIA S.A., Zielonka, Polska
017370070 i dokonanie wpisu: APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Stanisławów Pierwszy, Polska 017370070.
238155 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HIPOMEDICAL CENTRUM HIPOTERAPII I REHABILITACJI „ZABAJKA” D. TARNOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Stawnica, Polska 570330552 i dokonanie wpisu:
HIPOMEDICAL CENTRUM HIPOTERAPII I REHABILITACJI ZABAJKA A KOŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Złotów, Polska
570330552.
238160 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu:
MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535.
238820 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
239268 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
239362 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
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DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

239439 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 017270901 i dokonanie wpisu: TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017270901.

241045 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOMI Spółka Akcyjna, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.

239440 2017 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 017270901 i dokonanie wpisu: TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017270901.
240071 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
240304 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
240538 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOMI Spółka Akcyjna, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.
240764 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKIE WYDAWNICTWO MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146885695 i dokonanie wpisu: HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 366105327.
241003 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
241004 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
241008 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
241009 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
241010 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
241011 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-

241215 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
241289 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
241561 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
241562 2017 10 09 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 30.04.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
243120 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLUS TM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 022218489 i dokonanie wpisu: TM RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
022218489.
243553 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
243559 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „INTREX” Przedsiębiorstwo Handlu
Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej Wanda Szperlińska, Sady, Polska i dokonanie wpisu: INTREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska 366468060.
243857 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CREATIVE NAIL DESIGN, INC., VISTA, Kanada i dokonanie wpisu: CREATIVE NAIL DESIGN, INC., San
Diego, California, Stany Zjednoczone Ameryki.
244198 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Kraków, Polska 120939187 i dokonanie wpisu: GREMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karniowice,
Polska 351622540.
244198 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karniowice, Polska 351622540 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 002050380.
244757 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVETPHARMA RAFAŁ BISKUP SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 142569170 i dokonanie wpisu: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170.
244902 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ceneo Holdings B.V., Hoofddorp, Holan-
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dia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
244927 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
245447 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
245447 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 19,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 19) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 19,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 69) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
245448 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
245448 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 8,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 8) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 8,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 58) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
245767 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.
245768 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska
290346653 i dokonanie wpisu: „Vic. Van Rompuy” of in ‚t kort „Varo”
Naamloze Vennootschap, Lier, Belgia.
246126 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
246126 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 13,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny13) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
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zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 13,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 63) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
246127 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
246127 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 5,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 5) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 5,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 55) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
246202 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
247135 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
247690 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
247785 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
247969 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
248122 2017 010 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
248123 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
248529 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego 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.
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248938 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: H+CARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140949572 i dokonanie wpisu: LE VAN BIEN, Łazy, Polska.
249053 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
249704 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
249704 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 20,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 20) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 20,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 70) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
250388 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
250388 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 4,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 4) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 4,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 54) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
250389 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
250389 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 2,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1
(Zastaw Cywilny 2) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 2,
w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2
(Zastaw Cywilny 52) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
250514 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CREATIVE NAIL DESIGN, INC., VI-
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STA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CREATIVE NAIL
DESIGN, INC., San Diego, California, Stany Zjednoczone Ameryki.
250515 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CREATIVE NAIL DESIGN, INC., VISTA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CREATIVE NAIL
DESIGN, INC., San Diego, California, Stany Zjednoczone Ameryki.
250808 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
251604 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BŁAŻEJEWSKA KAMILA FIT 4 FUN, Poznań, Polska 750141748 i dokonanie wpisu: COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suchy Las, Polska 302250849.
252058 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORZECHOWSKI KRZYSZTOF GRUDZIEŃ
DARIUSZ FENIKS COSMETICS SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, Polska
810676064 i dokonanie wpisu: MAYBE COSMETICS KRZYSZTOF
ORZECHOWSKI, Bezrzecze, Polska 810540749.
252080 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Blaupunkt Brand Management GmbH,
Schönefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Luksemburg.
252081 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Blaupunkt Brand Management GmbH,
Schönefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: GIP DEVELOPMENT, Leudelange, Luksemburg.
252408 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu:
MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535.
253628 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
253876 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WITKOWSKI KRZYSZTOF GEORYT, Nieciecza, Polska 850313442 i dokonanie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737.
254249 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 931082394 i dokonanie wpisu: IFIRMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, Polska 931082394.
254456 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
254723 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAYLAND REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011632332 i dokonanie wpisu: CENTRUM SERENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147217990.
254738 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WITKOWSKI KRZYSZTOF GEORYT, Nieciecza, Polska 850313442 i dokonanie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737.
255751 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i do-
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konanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
255752 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
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258214 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.

256180 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALTADIS S.A, MADRID, Hiszpania i dokonanie wpisu: TABACALERA SL, Madryt, Hiszpania.

258215 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.

256246 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259 .

258216 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.

256292 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.

258460 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.

257308 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 574/17/378) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524007 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257308
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257309 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: W dniu 3 marca 2017
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 572/17/576) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2524013 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257309 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Solaris IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
258088 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
258140 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŁODYGA ARKADIUSZ, SKUBEL ARTUR
BARNEO SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Tomyśl, Polska i dokonanie wpisu: BARNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 301400844.
258180 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AVET PHARMA RAFAŁ BISKUP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Rafał Biskup, Warszawa, Polska
142569170 i dokonanie wpisu: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170.
258203 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM Brown Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu:
MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634598535.
258213 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.

258461 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 140762508.
258540 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
258899 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008.
259195 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
259610 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
259706 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 kwietnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 1831/17/265) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2528997 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-259706 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BSWW Trust Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Malborku”.
259740 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KKP POLAND REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146070540 i dokonanie wpisu: RB INTERNATIONAL PROMOTIONS
LIMITED, Frenaros, Cypr.
261053 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DALGETY AGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
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012225764 i dokonanie wpisu: AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 012225764.
261144 2017 10 24 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 01 stycznia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego R. 261144 przez KROTEX PHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska na czas określony od dnia
01.01.2016 r. do dnia 01.01.2036 r.”.
261640 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 4 (Zastaw Cywilny 4) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
262129 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DALGETY AGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
012225764 i dokonanie wpisu: AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 012225764.
262292 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
262293 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
262367 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
262368 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
262713 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9626/17/7315) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2538714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-262713 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Miraculum
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
263433 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
263462 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
263516 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
264650 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMA NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 190471769 i dokonanie
wpisu: NORDINFO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220864397.
265214 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
265547 201710 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEMIDOWICZ RAFAŁ P.H.P.U ALKA, Warszawa, Polska 030224182 i dokonanie wpisu: SZMIZJERKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362973104.
265587 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
265745 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265746 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265747 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265748 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265749 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265750 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
265757 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
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266092 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie
wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
017394030.
266092 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017394030 i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477.
266093 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GALERIA COPERNICUS-TORUŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 015880009 i dokonanie wpisu: ATRIUM COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015880009.
266093 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015880009
i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 015880009.
266093 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015880009 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COPERNICUS 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
015677366.
266094 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ATRIUM PLEJADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017274112
i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLEJADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017274112.
266094 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLEJADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017274112 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLEJADA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363198417.
266509 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM TARGÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017375095
i dokonanie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 017375095.
266509 2017 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017375095 i dokonanie wpisu: ATRIUM
POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARGÓWEK 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363205695.
266897 2017 10 19 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 3965/15/075) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2539915 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R.266897 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Jantoń Spółka Akcyjna
Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobroniu”.
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267295 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
267295 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 3 (Zastaw Cywilny 3) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
267296 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
267296 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 2 (Zastaw Cywilny 2) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
267297 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
267297 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym
na Znak Towarowy 1 (Zastaw Cywilny 1) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.
267354 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
267356 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
267364 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
267366 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
267367 2017 10 12 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 TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
267815 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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.
267907 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021968981 i dokonanie wpisu:
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 010205912.
268608 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NECTECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100831502 i dokonanie wpisu: SHANGHAI SUPEROLL BEARING CO. LTD, Szanghaj,
Chiny.
268852 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVET PHARMA RAFAŁ BISKUP SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 142569170 i dokonanie wpisu: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170.
269028 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVET PHARMA RAFAŁ BISKUP SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 142569170 i dokonanie wpisu: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170.
269309 2017 10 24 F. Wykreślono wpis: „W dniu 8 kwietnia
2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie
w rejestrze znaków towarowych wpisu informacji o zajęciu prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy (sygn. post. egz. Km
200/16).
270476 2017 010 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy i uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
270532 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
270800 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BELA-SYNOWIEC JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAC-GRAF, Osielsko, Polska
i dokonanie wpisu: MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, Polska
363174032.
270800 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Osielsko, Polska 363174032 i dokonanie wpisu: MAC-GRAF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, Polska 363174032.
270966 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAC MARIUSZ ALOHA FROM DEER, Jarosław, Polska 180897476 i dokonanie wpisu: SEBASTIAN MAC, Jarosław, Polska 366145829.
271215 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i doko-
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nanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271302 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 330013139 i dokonanie
wpisu: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147331119.
271466 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
271511 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271524 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ceneo Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302655470.
271698 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271705 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
271753 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CEDERROTH POLSKA Spółka
Akcyjna, Radzymin, Polska 010842719 i dokonanie wpisu: ORKLA
CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719.
271933 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
272199 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
272588 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
273607 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
273608 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
273641 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
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274315 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9626/17/315) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2538714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274315 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Miraculum
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
274316 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9626/17/315) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2538714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274316 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Miraculum
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
274413 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
274710 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013276278 i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy.
274966 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DETOKS LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 146696474 i dokonanie
wpisu: PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska 146696474.
275181 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
275978 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259.
275996 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011909816 i dokonanie wpisu: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zamienie, Polska 011909816.
276079 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
276378 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CAR SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142289364 i dokonanie wpisu: CARSPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Reguły, Polska
0000659907.
276963 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOBIERAJ BOGUMIŁ ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MILANÓWEK, Milanówek, Polska 010630710
i dokonanie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
277447 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493 i dokonanie wpisu: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003.
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277498 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
277619 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
142624259.
278170 2017 07 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AVET PHARMA RAFAŁ BISKUP
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 142569170
i dokonanie wpisu: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170.
278194 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOBIERAJ BOGUMIŁ ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MILANÓWEK, Milanówek, Polska 010630710
i dokonanie wpisu: ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, Polska 365573865.
279400 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
279521 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 lipca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9626/17/315) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2538714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-279521 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Miraculum
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
280314 2017 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEMPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 242875886
i dokonanie wpisu: ANDRZEJ GŁĄBICKI, Tarnowskie Góry, Polska.
281285 2017 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: APTEKA POD WAGĄ MGR EWA
CHODOROWSKA MGR FARM. WIESŁAWA NOWACKA SPÓŁKA JAWNA W KĘPNIE, Kępno, Polska 003369556 i dokonanie wpisu: APTEKA POD WAGĄ BARTOSZ FIOŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kępno, Polska
003369556.
281391 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POL-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudka, Polska 932245237 i dokonanie wpisu:
AGRONIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Konstantynów, Polska 932245237.
281745 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MŁYNOMAG MYSZKOWSKA, REZANKO,
STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Grodzki Młyn, Polska 510245675 i dokonanie wpisu: „MŁYNOMAG” MYSZKOWSKA, REZANKO SPÓŁKA
JAWNA, Grodzki Młyn, Polska 510245675.
281825 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MILANOVO RESTAURANTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 147144966 i dokonanie wpisu: MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147144966.
281999 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
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282267 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska.
282326 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOMINUS SYSTEMY BUDOWLANE SPÓŁKA JAWNA A. CHWASTEK, R. CHWASTEK, R. ADAMCZYK, Łężkowice, Polska 357226680 i dokonanie wpisu: KOMINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice, Polska
121554673.
282691 2017 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Allegro Holdings B.V., Hoofddorp, Holandia i dokonanie wpisu: GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
282945 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska.
283079 2017 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błędów, Polska 140059980 i dokonanie
wpisu: ESSENCES CONSULTING GROUP MAREK KAPUŚCIŃSKI, Konstancin-Jeziorna, Polska 364929403.
283368 2017 10 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COLON C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LICENTIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, Polska.
283482 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
283826 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MM BROWN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634598535 i dokonanie wpisu: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 634598535.
285417 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
285417 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 32,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 32 w Rejestrze
Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny46) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 32,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 32 w Rejestrze
Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 96) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.”
285420 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
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285420 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 34,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 34 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny 48) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 34,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 34 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 98) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.”
287794 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147386824 i dokonanie wpisu: CD PROJEKT S.A.,
Warszawa, Polska.
287795 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT BRANDS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 147386824 i dokonanie wpisu: CD PROJEKT S.A.,
Warszawa, Polska.
287998 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Polska 890678862
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska 890678862.
288050 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
288050 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy POLSAT BRANDS AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) w celu
zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 6, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku
Towarowego 6 w Rejestrze Znaków Towarowych (Zastaw Cywilny
14) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
288141 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
288141 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 28,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 28 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny 42) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 28,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 28 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 92) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.”
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288141 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy zawartej w dniu 28 września 2015 r. pomiędzy TELEWIZJĄ POLSAT SP.
z o.o. oraz POLSAT LICENSE LTD jako wspólnikami POLSAT BRANDS
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria szwajcarskiej spółki zwyczajnej
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono
na prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym - prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 28, w celu zabezpieczenia
spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny 28) –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym - prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 28, w celu zabezpieczenia
spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 78) –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
288142 2017 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSAT BRANDS, BUTTIKON, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
288142 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS AG
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 27,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 27 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny 41) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 27,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 27 w Rejestrze
Znaków Towarowych w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 91) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.”
288142 2017 10 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy zawartej w dniu 28 września 2015 r. pomiędzy TELEWIZJĄ POLSAT sp.
z o.o. oraz POLSAT LICENSE LTD jako wspólnikami POLSAT BRANDS
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria szwajcarskiej spółki zwyczajnej
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono
na prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym - prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 27, w celu zabezpieczenia
spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (Zastaw Cywilny 27) –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym - prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 27, w celu zabezpieczenia
spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (Zastaw Cywilny 77) –
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
289086 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
289103 2017 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 970630359 i dokonanie wpisu: „BIWA-BIJOU” Urszula Bagińska, Zielona Góra, Polska
080112047.
289436 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750078292 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
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289797 2017 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
ZSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 350932103 i dokonanie wpisu: EUROMETER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
123126711.
290214 2017 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POL-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudka, Polska 932245237 i dokonanie wpisu:
AGRONIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Konstantynów, Polska 932245237.
290388 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750078292 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
290571 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 20 lutego 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez CM MARCIN CIURA, Mała
Wieś przy Drodze, Polska na czas nieokreślony.”.
290884 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750078292 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
290888 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750078292 i dokonanie
wpisu: BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 364202380.
291247 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
291268 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190946474 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska
010842719.
292127 2017 10 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawadzkie, Polska 532401218 i dokonanie wpisu: „FENIX” PPHU ANNA KOŁODZIEJ, Zawadzkie, Polska 532377661.
292257 2017 10 06 D. Dokonano wpisu: W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1424/17/743) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2527012 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292257 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec CEDC Corporation International z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki”.
292505 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KPK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243260655 i dokonanie
wpisu: PAWEŁ PISKOREK, Pszczyna, Polska.
292553 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021393776 i dokonanie
wpisu: VRATISLAVIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.
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292592 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
292593 2017 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002050380 i dokonanie wpisu: GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
002050380.
30
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
196 186
241 955
254 862
257 945
260 734
267 641
268 732
165 122

2012 06 05
2014 02 14
2015 09 09
2015 11 19
2016 11 04
2016 12 15
2017 01 10
2015 03 05

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 towarów
z klasy 3: szampony.
255 499 2017 03 28 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów w klasie 01: mydła do celów przemysłowych, preparaty do zastosowań przemysłowych przeznaczone do odłuszczania
i do usuwania kamienia kotłowego.
261 673 2016 03 15 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy: 29: bita śmietana, wyroby mleczarskie na bazie śmietany, mleczne
produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne; 30: potrawy na bazie mąki, przyprawy,
makarony, spaghetti, pizza, placki, sosy
do sałatek, sosy przyprawy, sosy do mięsa.
267 435 2016 06 30 Prawo unieważniono w części dla towarów
zawartych w klasie 33: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
267 437 2016 06 30 Prawo unieważniono w części dla towarów
zawartych w klasie 33: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
267 439 2016 06 30 Prawo unieważniono w części dla towarów
zawartych w klasie 33: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
267 674 2015 10 02 Prawo unieważniono w części w klasie 28:
zabawki, grzechotki, klocki, konie na biegunach, kukiełki, lalki, latawce, misie pluszowe, piłki, 35: sprzedaż hurtowa i detaliczna
zabawek, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu zabawek.
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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).
153 642 2009 04 02 Prawo wygasło w części dla towarów z klasy : 03 : środki do pielęgnacji włosów, środki
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myjące, środki do czyszczenia zębów, pasty do obuwia, środki do pielęgnacji skóry,
środki do prania, środki do mycia naczyń,
dezodoranty, perfumy, wody kolońskie; 18:
kufry i walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, wyroby rymarske, paski, galanteria
ze skóry i z imitacji skóry; 24: nakrycia na łózka i stoły, kocem tekstylne produkty finalne, pościel, tapety z materiału; 25 : odzież
i elementy odzieży z tworzyw naturalnych
i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna, buty, nakrycia głowy.
153 643 2009 04 02 Prawo wygasło w części dla towarów z klasy : 03 : środki do pielęgnacji włosów, środki
myjące, środki do czyszczenia zębów, pasty do obuwia, środki do pielęgnacji skóry,
środki do prania, środki do mycia naczyń,
dezodoranty, perfumy, wody kolońskie; 18:
kufry i walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, wyroby rymarske, paski, galanteria
ze skóry i z imitacji skóry; 24: nakrycia na łózka i stoły, kocem tekstylne produkty finalne, pościel, tapety z materiału; 25 : odzież
i elementy odzieży z tworzyw naturalnych
i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna, buty, nakrycia głowy.
219 124 2014 09 23 Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 30: napoje na bazie kawy, kawa i herbata
mrożona; 32: woda mineralna, napoje gazowane i niegazowane, napoje chłodzące,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, koktajle bezalkoholowe, soki owocowe
i warzywne, nektary owocowe.
140 397 2017 05 08 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
08.05.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.140397.
142 424 2017 05 08 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
08.05.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.142424.
264 935 2017 01 16 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
16.01.2017 uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.264935.
281 285 2017 05 18 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
18.05.2917 uptawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.281285.
153 642 2006 02 07 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
dietetyczne środki przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt;
sztućce, aparaty do golenia; obrusy papierowe; artykuły gimnastyczne i sportowe,
gry planszowe, gry elektroniczne inne niż
telewizyjne; wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy,
preparaty do przygotowywania napojów,
napoje owocowe, soki owocowe; wina,
wódki, spirytus, koniaki; zapałki, tytoń,
papierosy, cygara; reklama osób trzecich,
usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, prowadzenie
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, usługi
doradztwa handlowego, opinie w zakresie
działalności gospodarczej; prowadzenie
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agencji kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych, serwis finansowy, prowadzenie usług depozytowych i sejfów
depozytowych, usługi bankowe, obsługa
czeków podróżnych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi kredytowego
wykupu wierzytelności handlowych powstałych lub mogących powstać w obrocie
towarowym, wynajem dóbr inwestycyjnych
trwałego użytku; prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych; prowadzenie kursów
edukacyjnych i nauki jazdy, prowadzenie
kursów korespondencyjnych, prowadzenie
kin, teatrów i cyrków, prowadzenie agencji
artystycznych, organizowanie pokazów,
wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wypożyczalni
kaset i płyt, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie klubów zdrowia dla
poprawienia kondycji, kluby rozrywkowe,
kluby sportowe, kluby towarzyskie mające
na celu zabawę; ekspertyzy geologiczne
i inżynierskie; usługi hotelarskie, usługi wypoczynkowe i rekreacyjne związane z rezerwacją zakwaterowania, usługi klubowe
związane z żywieniem, kluby konsumentów; usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi
ćwiczeniowo-rehabilitacyjne, prowadzenie
saun, solariów i siłowni; agencje ochrony całodobowej; klasy: 05,08,16,28,32,33,34,35,36
,38,41,42,43,44,45.
153 643 2006 02 07 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
dietetyczne środki przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt;
sztućce, aparaty do golenia; obrusy papierowe; artykuły gimnastyczne i sportowe,
gry planszowe, gry elektroniczne inne niż
telewizyjne ; wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy,
preparaty do przygotowywania napojów,
napoje owocowe, soki owocowe ; wina,
wódki, spirytus, koniaki; zapałki, tytoń,
papierosy, cygara; reklama osób trzecich,
usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, prowadzenie
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, usługi
doradztwa handlowego, opinie w zakresie
działalności gospodarczej; prowadzenie
agencji kredytowych, doradztwo w sprawach finansowych, serwis finansowy, prowadzenie usług depozytowych i sejfów
depozytowych, usługi bankowe, obsługa
czeków podróżnych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi kredytowego
wykupu wierzytelności handlowych powstałych lub mogących powstać w obrocie
towarowym, wynajem dóbr inwestycyjnych
trwałego użytku; prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych; prowadzenie kursów
edukacyjnych i nauki jazdy, prowadzenie
kursów korespondencyjnych, prowadzenie
kin, teatrów i cyrków, prowadzenie agencji
artystycznych, organizowanie pokazów,
wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wypożyczalni
kaset i płyt, organizowanie zawodów spor-
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towych, prowadzenie klubów zdrowia dla
poprawienia kondycji, kluby rozrywkowe,
kluby sportowe, kluby towarzyskie mające
na celu zabawę ; ekspertyzy geologiczne
i inżynierskie; usługi hotelarskie, usługi wypoczynkowe i rekreacyjne związane z rezerwacją zakwaterowania, usługi klubowe
związane z żywieniem, kluby konsumentów; usługi kosmetyczne i fryzjerskie, usługi
ćwiczeniowo-rehabilitacyjne, prowadzenie
saun, solariów i siłowni; agencje ochrony całodobowej; klasa: 5,8,16,28,32,33,34,35,36,3
8,41,42,43,44,45.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
konfitury, chrupki jabłkowe, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, galaretki jadalne,
galaretki owocowe, napoje mleczne, rodzynki, chipsy ziemniaczane, placki ziemniaczane,
ziemniaki zapiekane w cieście, orzechy spreparowane, przecier jabłkowy, rodzynki (klasa
29 w części); wyroby cukierniczo - piekarnicze, słodycze, ciasta, jadalne ozdoby do ciast,
cukierki, makaroniki, pralinki, ciasta, piernik,
tarły, torty, tarty z owocami, czekolada, galaretki owocowe, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, lody, puddingi, naleśniki, gofry,
herbatniki, krakersy, kanapki, chałwa, paszteciki, sushi, kluski, ryż, chleb, bułeczki słodkie,
suchary, herbata, kawa, kakao, napoje na bazie herbaty, kawy, kakao, czekolady, napoje
kawowe i kakaowe z mlekiem, sosy do polewania deserów, sosy pomidorowe (klasa 30
w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
usługi naprawy i konserwacji maszyn, z wyłączeniem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego; usługi instalowania
maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania komputerowego (klasa 37);
usługi w zakresie badań i analiz technicznych w dziedzinie robotyki, automatyki,
spawalnictwa i pomiarów, z wyłączeniem
projektowania, rozwijania i ulepszania
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego (klasa 42).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi bankowe, administrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami; klasa 36.
Prawo wygasło w części dla towarów: 5:
produkty higieniczne; plastry i materiały
opatrunkowe zawarte w: produktach farmaceutycznych, weterynaryjnych, środkach
dezynfekcyjnych, środkach abtyseptycznych, preparatach parafarmaceutycznych
stosowanych profilaktycznie i do celów
leczniczych, suplementach diety do celów
medycznych i innej żywności dietetycznej
do celów leczniczych, preparatach witaminowych, ziołach leczniczych, mineralnych
dodatkach do żywności, żywnoścu dla niemowląt, cukierkach farmaceutycznych, na-
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pojach leczniczych, niemedycznych suplementach diety.
Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne, antybiotyki, leki
oftalmonologiczne (klasa 5).
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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.
056 510 02/2017 2017 07 18 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji administracyjnej z dnia
05.08.2016 r. i 13.02.2017 r. odnośnie
znaku towarowego w części dotyczącej nazwy uprawnionego:
			
Prawidłowo powinno być: UCB
Pharma GmbH, Monheim, Niemcy.
203 042 09/2008 2017 03 07 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 25.02.2008 r.
w sprawie znaku towarowego w części dotyczącej nazwy zgłaszającego
decyzji:
			
Prawidłowo powinno być: PRODUKCJA KRAWIECKA ADORA BOGUSŁAWA JERZYK SKRÓT ADORA BOGUSŁAWA JERZYK, Bełchatów, Polska.
203 043 09/2008 2017 03 07 Sprostowano oczywistą pomyłkę w „decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego” z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie znaku towarowego w części dotyczącej nazwy uprawnionego:
			
Prawidłowo powinno być: PRODUKCJA KRAWIECKA ADORA BOGUSŁAWA JERZYK SKRÓT ADORA BOGUSŁAWA JERZYK, Bełchatów, Polska.
280 899 04/2016 2017 06 07 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.
zm.) w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz.U.
2013.1410) oraz art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015.1615) Urząd
Patentowy RP dokonuje zmiany decyzji z dnia 06.11.2015 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej siedziby
Zgłaszającego na: EXPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska.
282 331 06/2016 2017 08 28 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 05.02.2016 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części zastrzeżenia kolorów:
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Prawidłowo powinno być: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
czerwony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski.
Na podstawie art. 155 w zw. z art.
104 kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2016 r.
23 j.t.) Urząd Patentowy RP zmienia decyzję z dnia 31 lipca 2016 r.
o zmianie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 15 lipca 2015
r. na znak towarowy w celu uzyskania prawa ochronnego na wspólne
prawo ochronne przez Hurtownia
Obuwia Janmar s.j. Jan Kobiałka
Mariusz Kobiałka, z siedzibą w Krakowie oraz Filipowicz Paweł Firma
Handlowo Usługowa Pawpol, z siedzibą w Gdańsku.
Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia
02.11.2016 r. o udzieleniu wspólnego
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej oznaczenia
formy prawnej jednego z podmiotów uprawnionych do znaku:
Prawidłowo powinno być: „COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska ; COPERNICUS
CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska ;
COPERNICUS SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 27.10.2016 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 27.10.2016 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 9 listopada
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy miejscowości siedziby zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: na rzecz
MARCIN SKWAREK, ARTYZAN, Trzebinia, Polska.
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289 362 04/2017 2017 07 25 Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 09.11.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej nazwy i siedziby zgłaszającego:
			
prawidłowo powinno być: „BRITISH
AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA”.
289 882 04/2017 2017 06 23 Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia
02.11.2016 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy i siedziby
zgłaszającego:
			
Prawidłowo powinno być: „AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA
WPROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA”.
289 883 04/2017 2017 06 23 Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia
02.11.2016 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy i siedziby zgłaszającego:
			
Prawidłowo powinno być: „AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA
WPROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA”.
290 256 05/2017 2017 06 23 Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia
14.11.2016 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy i siedziby zgłaszającego oraz klasyfikacji
wiedeńskiej
			
Prawidłowo powinno być: „MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SOKOŁÓW PODLASKI”.
291 206 05/2017 2017 06 21 Sprostowano oczywistą pomyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 25 listopada
2016 r. w sprawie znaku towarowego w części dotyczącej nazwy zgłaszającego wskazanego ww. decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego
			
Prawidłowo powinno być: MESKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska.
291 284 05/2017 2017 06 22Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 06.12.2016 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej siedziby (miejscowość i kraj)
podmiotu zgłaszającego przedmiotowy znak
			
Prawidłowo powinno być: na rzecz
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska.
291 824 06/2017 2017 08 18 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10 stycznia
2017 r. dotyczącej udzielenia pra-
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wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej klasyfikacji wiedeńskiej
Prawidłowo powinno być: 07.01.08
07.01.25 26.11.01 26.11.13 27.05.01
29.01.12.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20 grudnia
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej zastrzeganych kolorów
Prawidłowo powinno być: zastrzeżenia: pomarańczowy, biały, szary.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej treści nazwy
siedziby uprawnionego
Prawidłowo powinno być: JOANNA
GRZMIL, Józefów, Polska.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 1 czerwca 2015 roku o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny Bastion Asset Management Z.424812.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 2 października 2015 roku o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Bastion TFI
Z.436292.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza
nieważność decyzji z dnia 2 października 2015 roku o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Bastion Global
FIZ Z.436293.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1410 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza
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nieważność decyzji z dnia 2 października 2015 roku o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Bastion Investments Z.436294.
2017 10 05 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 252 ustawy z 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013.1410) oraz art. 2 ust. 1
ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2015.1615) Urząd
Patentowy RP stwierdza nieważność
decyzji z dnia 30.03.2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy SMAK I STYL Z.438547.

33
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.
511295
PAGASLING
5
PAUL HARTMANN AG,
PAUL-HARTMANN-STRASSE 12 89522 HEIDENHEIM (DE)
2007 04 02
2007 10 15
2017 06 01
511296
TELASLING
5
PAUL HARTMANN AG,
PAUL-HARTMANN-STRASSE 12 89522 HEIDENHEIM (DE)
2007 04 02
2007 10 15
2017 06 01
516995
YACHT CLUB
32, 33
SLAUR SARDET, 192 rue de la Vallée F-76600 LE HAVRE (FR)
2017 02 03
2017 05 02
2017 04 13
646579
Hako Citymaster
12
Hako GmbH, Hamburger Strasse 209-239 23843 Bad Oldesloe (DE)
2015 11 18
2016 02 15
2015 12 31
655940
Venice
CFE: 18.03.01, 26.11.03, 27.03.01, 27.05.01
29, 30
GIUSEPPE LORENZON C.I.E. S.R.L., Via Piave, 49 I-31100 TREVISO (TV) (IT)
2016 11 23
2017 04 18
2017 03 30
854561
PLUMBO
Krefting AS, Nestia 1 N-1344 Haslum (NO)
2017 04 07
2017 05 15

3
2017 04 27

865426
WEIDE
CFE: 25.01.09, 27.05.01, 29.01.13
25
Chen Jian Zhong, Gergely utca 108/E.1/5a H-1103 Budapest (HU)
2016 11 09
2017 04 24
2017 04 06
875002
BIOPROGRAMME
29, 30, 31, 32
”BIOPROGRAMA” EAD, Obshtina Novi Iskar BG-1247 Dobroslavtsi (BG)
2015 12 16
2016 03 29
2016 02 18

Nr 1/2018

884975
CHAPTER IV
CFE: 27.05.01, 27.07.23
3
Mades Cosmetics B.V., Tiber 10 NL-2491 DH The Hague (NL)
2016 11 17
2017 04 24
2017 04 06
1012095
CENTREON
9, 38, 42
CENTREON, 46/52 rue Albert F-75013 PARIS (FR)
2016 12 31
2017 04 18
2017 03 30
1094505
LYDOG
CFE: 02.09.22, 29.01.12
31
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC,
SC GALEC, 26 QUAI MARCEL BOYER F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
2011 09 15
2011 12 19
2011 11 03
1108866
Lois
CFE: 03.04.22, 27.05.02
16, 18, 25
LOIS TRADEMARK-CONSULTORES E SERVIÇOS, S.A.,
RUA 31 DE JANEIRO, 81-A-3º E P-9050-011 SANTA LUZIA, MADEIRA
FUNCHAL (PT)
2017 01 30
2017 05 15
2017 04 27
1127206
RUBIN
CFE: 04.02, 26.01, 27.05
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 22, 26
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel (DE)
2016 11 18
2017 04 18
2017 03 30
1133183
ASCOM
9, 10, 37, 38, 42, 44
Ascom Holding AG, Zugerstrasse 32 CH-6340 Baar (CH)
2012 03 01
2012 12 17
2012 11 01
1145408
WEDCO
7, 14, 40
WEDCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,
HERMANN GEBAUER-STRASSE 12 A-1220 WIEN (AT)
2012 10 02
2013 03 18
2013 01 31
1176649
SERTO
6, 8, 17
SERTO Holding AG, Langfeldstrasse 117 CH-8500 Frauenfeld (CH)
2017 02 17
2017 05 15
2017 04 27
1185108
unival
CFE: 27.05.01, 29.01.12
6, 11
GLACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATURLERI SANAYI VE TICARET
LTD. STI., ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI
AYDINLI MAHALLESI 1. SOKAK NO:4 TUZLA, ISTANBUL (TR)
2013 07 24
2014 01 20
2013 12 12
1211429
telepizza
CFE: 02.01.11, 08.07.04, 29.01.13
30, 35, 43
TELEPIZZA S.A.U., Isla Graciosa, Parque empresarial La Marina, S.
Sebastian des los Reyes 28703 Madryt (ES)
2014 03 26
2014 09 15
2014 08 07
1211507
SONIFI
38, 41
Sonifi Solutions, Inc.,
3900 West Innovation Street Sioux Falls SD 57107 (US)
2013 10 04
2014 09 15
2014 08 07
1219440
Minoderm
3, 5
DERMAPHARM AG, LIL-DAGOVER-RING 7 82031 GRÜNWALD (DE)
2014 08 01
2014 11 24
2014 10 16
1220563
COSMOPOLITAN DIVA
CFE: 03.07.19, 25.01.09, 29.01.14
33
LATVIJAS BALZAMS A/S, A. Čaka iela 160 LV-1012 Rīga (LV)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1220604
EYFEL perfumum
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12
3
EYFEL PARFÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Orhanlı Mah. Dereboyu Cad. Asuman Sk. No: 16 Tuzla
İstanbul (TR)
2017 01 24
2017 04 18
2017 03 30
1223550
AngelSpezi
1, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 28, 31, 35
NBB DIENSTLEISTUNGSSYSTEME AG, IM SEEFELD 9 31552
RODENBERG (DE)
2013 07 09
2015 01 05
2014 11 20

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1234862
L’INTERDIT
3
LVMH FRAGRANCE BRANDS,
77 rue Anatole France F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
2016 12 12
2017 04 18
2017 03 30
1238330
APRIL
3, 35, 37
Unitary enterprise „Parfumerno-kosmeticheskaya fabrika
„Sontsa”, Proektiruemaya street 1 213760 Osipovichi, Mogilev
region (BY)
2015 11 16
2016 02 01
2015 12 24
1259739 K
FRESH SPA BY NATURA SIBERICA
CFE: 25.01.25, 26.01.05, 27.05.10, 28.05.00
3
”NATURA SIBERICA” Ltd., ul. Yuzhnobutovskaya, komnata 18a,
dom 101 RU-117042 Moscow (RU)
2015 06 01
2017 05 15
2017 04 27
1264808
vivo
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
5, 29, 30
Godovychenko Sergiy Olexandrovych,
vul. Arhitektora Nikolaeva, 5, kv. 93 Kiev 02225 (UA)
2016 10 27
2017 04 18
2017 03 30
1265759
J.P. LAURENT
30
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, d. 52a, ul Kazintsa 220099 Minsk (BY)
2015 07 09
2015 11 09
2015 09 24
1265791
admiles.
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
FactorNetwork GmbH, Ulmenstrasse 21a 22299 Hamburg (DE)
2014 10 31
2015 11 09
2015 09 24
1273341
bravo
CFE: 26.01.18, 29.01.12
32
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1 A-6830 Rankweil (AT)
2015 06 12
2015 12 21
2015 11 12
1273690
smart solutions inside FARADAY ELECTRONICS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
35
Revyakin Nikolay, vul. Sadova, bud. 40, kv 28, s. Radianske,
Vyborzkyi r-n RU-188918 Leninhradska obl. (RU)
2016 03 02
2016 08 01
2016 06 16
1273943
Sepas
CFE: 28.19.00
37
Foroushgahaye Zanjirehie Sepase Iranian Co., 2th Ponak, Shahid
Chamran Blvd, Shahrak Sanati-ye Shokohieh 3738115471 Qom (IR)
2015 06 02
2016 01 04
2015 11 19
1274306
BLANCHET
32, 33
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH,
Sektkellereistr. 5 06632 Freyburg (DE)
2017 03 21
2017 04 24
2017 04 06
1282750
TERN
9, 35, 38, 41, 42
TV Entertainment Reality Network B.V.,
Arendstraat 11 NL-1223 RE Hilversum (NL)
2015 08 19
2016 02 15
2016 01 07
1286838
ZÜNDAPP
7
Otmar Muther, Wachtelweg 3 A-6971 Hard (AT)
2017 01 18
2017 05 08
2017 04 20
1292539
”ORBITAL-ONE”
CFE: 28.19.00
9
Sepahan Battery Industrial Complex Co.,
14th St. Oshtorjan Industrial Zone Isfahan (IR)
2015 11 30
2016 04 25
2016 03 17
1296799
POLYELAST
17, 40
Polyelast Kunststoffe GmbH,
Bromberger Strasse 8 56566 Neuwied (DE)
2016 03 07
2016 06 20
2016 05 05
1298126
TOMS
CFE: 27.05
12
SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mh.
Gülbahar Cd. No:9 K:6, Bağcılar İSTANBUL (TR)
2015 12 10
2016 07 04
2016 05 26

409

1301954
hi-therm
CFE: 07.01, 27.05, 29.01
6, 17, 19
Kiiko Alvina, vul. Televiziina, 12, kv. 38 m. Dnipropetrovsk 49005 (UA)
2016 02 02
2016 08 16
2016 07 07
1303750
BINASPORT
CFE: 01.01, 27.05, 29.01
5, 29, 30, 35
Limited Liability Company «Binapharm»,
d. 7, str. 1, of. 2, ul. Fadeeva RU-125047 Moscow (RU)
2016 03 24
2016 09 12
2016 07 28
1310003
KANAPA
CFE: 25.01.09
43
Borysov Dmytro, fl. 69, b. 31, Kopylivska Str. Kyiv (UA)
2016 02 04
2016 10 24
2016 09 22
1310078
IWELD
CFE: 27.05.01, 29.01.13
7, 9
IWELD Keresekedelmí és Szolgáltató Kft.,
Rákóczi Ferenc utca 90/B H-2314 Halásztelek (HU)
2016 02 11
2016 10 24
2016 09 22
1310108
AKSA GLOBAL RENTAL POWER
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.14
40
AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe
Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No:10, Kavacık İstanbul (TR)
2016 03 28
2016 10 24
2016 09 22
1310225
HORIGEN
CFE: 27.05.01
10
GUANGDONG HORIGEN MOTHER & BABY PRODUCTS CO., LTD., No.8
Yi Road, Chao YangQuPingBei Industrial, Shantou Guandong (CN)
2016 03 21
2016 10 24
2016 09 22
1310274
CFE: 03.07.17
12
DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., Dawang Economic
Development Zone, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2016 03 30
2016 10 24
2016 09 22
1311600
Plagio
CFE: 03.01.14, 27.05.01, 29.01.04
10, 35, 40
ING corporation, spol. s r.o.,
Mánesova 1259 CZ-739 11 Frýdlant nad Ostravicí (CZ)
2016 01 07
2016 11 07
2016 09 29
1314047
CFE: 26.11.14, 28.05.00, 29.01.13 7, 9, 14, 16, 20, 21,
25, 35, 36, 42, 45
National Payment Card System Joint Stock Company,
11 Bolshaya Tatarskaya Street RU-115184 Moscow (RU)
2016 03 11
2016 11 21
2016 10 13
1314101
PharmaS Floriotic Daily
5
PharmaS d.o.o. za proizvodnju i promet lijekova,
Radnička 47 HR-10000 Zagreb (HR)
2016 02 24
2016 11 21
2016 10 13
1314102
PharmaS Prenatas
5
PharmaS d.o.o. za proizvodnju i promet lijekova,
Radnička 47 HR-10000 Zagreb (HR)
2016 02 24
2016 11 21
2016 10 13
1317280
Familia
CFE: 27.05.17
16
HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade Üsküdar, İstanbul (TR)
2016 02 03
2016 12 05
2016 11 03
1319964
SONIFER
7, 8, 11, 21
Yiwu Boneng Imp & Exp Co., Ltd., Room 4012, No. 222 Chengbei
Road, Choucheng Street, Yiwu 322000 Zhejiang (CN)
2017 03 17
2017 04 24
2017 04 06
1323065
BAVIN
CFE: 27.05.01
9
Guangzhou Meiyue Electronic Technology Co., Ltd., Floor 2, Shi
Nan Road No. 48, Hui Jiang Village, Da Shi Street, Panyu District,
Guangzhou 511400 Guangdong Province (CN)
2016 06 16
2017 01 02
2016 12 08

410
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1323142
BLUE WARRIOR
33
VP BRANDS INTERNATIONAL SA, Dunav blvd. 5 BG-4000 Plovdiv (BG)
2016 12 06
2017 04 18
2017 03 30
1323242
SpeedCEM Plus
5
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 06 29
2017 01 02
2016 12 15
1323246
HUMSUNG
CFE: 25.05.01, 27.05.17
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD., Dongzhangzhuang
Village, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City 257300
Shandong Province (CN)
2016 06 02
2017 01 02
2016 12 15
1323383
GYPSOTONNE
CFE: 26.03.05
19, 35, 37, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Premium”,
Ulitsa Krepilnaya, dom 128 RU-400019 Volgograd (RU)
2016 07 08
2017 01 02
2016 12 15
1323453
Cadsu
1
FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1 SK-972 71 Nováky (SK)
2016 10 17
2017 01 02
2016 12 15
1323455
HECHOCUR
PEKANA-NATURHEILMITTEL GmbH,
Raiffeisenstraße 15 88353 Kißlegg (DE)
2016 10 20
2017 01 02

5
2016 12 15

1323456
Akeracutan
3, 5
DERMAPHARM AG, Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2016 10 26
2017 01 02
2016 12 15

Nr 1/2018

1334756
TA SHI MI
CFE: 28.03.00
32
DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of Shengli Bridge,
Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2015 12 21
2017 04 03
2017 03 16
1334786
ACTION
2
BURHANOGULLARI KIMYA ANONIM SIRKETI, Yakuplu Mahallesi
Beysan Sanayi Sitesi Dereboyu Caddesi No: 7/1 Beylikdüzü
Istanbul (TR)
2016 12 08
2017 04 03
2017 03 16
1334827
MOTHER GOOSE CLUB
Sockeye Media, LLC,
Suite 1050, 40 Rector Street New York NY 10006 (US)
2016 11 11
2017 04 03

41
2017 03 16

1336230
IMEX
CFE: 27.05.01
11
TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO., LTD., Financial Building, Xinhua
West Road, South District, Tangshan City Hebei Province (CN)
2016 11 21
2017 04 18
2017 03 30
1336252
M
CFE: 26.01.16, 26.04.02, 27.05.01
9, 11
Tubns Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Room 1006, University
City Pioneer Park, Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen City Guangdong Province (CN)
2016 09 19
2017 04 18
2017 03 30

2016 12 15

1336728
ZÖLDFARM
CFE: 01.03.16, 02.09.15, 25.01.18, 27.05.01
29, 32, 35
NASZÁLYTEJ TEJFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.,
Deákvári Fasor 10 H-2006 Vác (HU)
2016 08 26
2017 04 18
2017 03 30

1323534
wua . wua
CFE: 03.13.04, 24.17.02, 27.05.01
25
JINJIANG JIANER SHOES & CLOTHING CO., LTD.,
No. A5-32, Shoes City, Chendi Town, Jinjiang City Fujian (CN)
2016 06 14
2017 01 02
2016 12 15

1336734
AILE
CFE: 27.05.01
25
AILE SPORTS PRODUCTS (FUJIAN) CO.,LTD., Gouxi Industrial Park,
Chendai Town, Jinjiang 362200 Fujian (CN)
2016 11 21
2017 04 18
2017 03 30

1323535
B_IFILL
CFE: 26.03.05, 27.05.02, 29.01.12
7
”INDEX-6” Ltd, „Kuklensko shosse” Str 28B BG-4004 Plovdiv (BG)
2016 06 06
2017 01 02
2016 12 15

1336741
L Lanny mode
CFE: 25.01.25, 27.05.01
HE QIHONG, No. 041 Paihe Road, Shangpai Town,
Feixi County 231299 Anhui Province (CN)
2016 11 18
2017 04 18

1323477
ALPERITIF
Werner ULTSCH, Lanser Straße 12 A-6080 Igls (AT)
2016 04 25
2017 01 02

32, 33

1323537
LA GUAJIRA
33
MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó, 6 E-08720
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) (ES)
2016 09 05
2017 01 02
2016 12 15
1323896
TETRIC N-FLOW BULK FILL
5
IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 SCHAAN (LI)
2016 02 23
2017 01 02
2016 12 15
1326264
Fantec
9
Fantec GmbH, Billwerder Billdeich 605 B 21033 Hamburg (DE)
2016 09 28
2017 01 23
2017 01 05
1326646
SLOWWALK
CFE: 27.05.22, 29.01.12
25
JUAN CAPARROS SEGURA, Marie Curie, 19,
Elche Parque Industrial E-03203 ELCHE (ALICANTE) (ES)
2016 09 07
2017 01 23
2017 01 05
1334594
mobile.de
CFE: 24.17.02, 25.01.01,
26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
mobile.de GmbH, Marktplatz 1 14532 Europarc Dreilinde (DE)
2016 02 05
2017 04 03
2017 03 16
1334741
PROCrop
CFE: 05.07.02, 26.05.04, 27.05.07, 29.01.13
Solvay SA, Rue de Ransbeek 310 B-1120 Bruxelles (BE)
2017 03 09
2017 04 18

1, 3, 5
2017 03 30

1336781
FLAMING HOT
CFE: 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 09 14
2017 04 18
1336824
GURMINA
Kruglov Aleksandr Igorevich,
ul. Landera, d. 62, kv. 75, korp. 2 220108 Minsk (BY)
2016 09 15
2017 04 18

25
2017 03 30
9, 28
2017 03 30
29, 30
2017 03 30

1336833
SHANER
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00
6
SHANDONG SHANER ALUMINIUM CO., LTD., 380 Meters East
From The Intersection Of Beiwai Huan Road And Qingken Road,
Dongying City Shandong Province (CN)
2016 11 21
2017 04 18
2017 03 30
1336846
IMQ
CFE: 26.11.02, 27.05.17, 29.01.13
41, 42
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA’ S.p.A. SIGLABILE
IMQ S.p.A., Via Quintiliano Marco Fabio, 43 I-20138 MILANO (IT)
2016 10 25
2017 04 18
2017 03 30
1336890
PURETHAL RUSH
5, 10
HAL Allergy Benelux B.V., J.H. Oortweg 15 NL-2333 CH LEIDEN (NL)
2017 01 04
2017 04 18
2017 03 30

Nr 1/2018
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1336914
AT LARA
10
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Strasse 51-52 07745 Jena (DE)
2017 02 07
2017 04 18
2017 03 30
1337056
AEROBUY
35
Aeroxchange Ltd.,
Suite 800 East Tower, 5221 N. O’Connor Blvd. Irving TX 75039 (US)
2016 12 06
2017 04 18
2017 03 30
1337275
TECMEN
CFE: 01.01.01, 02.09.14, 20.01.01, 26.02.09, 27.05.01
9
TECMEN ELECTRONICS CO.,LTD., Building D02-B, No. 21, North
Liuzhou Road, Xiaoliu Industry Park, Nanjing Jiangsu (CN)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1337276
SOFNON
CFE: 05.05.20, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
24
JIANG SU SHENG LUO LAN QIN PIN YOU XIAN GONG SI, East
No.100, Huanzhenxi Road, Daoshu Town, Danyang, Zhenjiang City
Jiangsu (CN)
2016 11 25
2017 04 24
2017 04 06
1337277
SANLI
CFE: 26.01.02, 27.01.07, 27.05.01
Fujian Jinjiang Sanli Engine Co., Ltd,
Wuli Industrial Park, Jinjiang 362263 Fujian (CN)
2016 09 26
2017 04 24

7
2017 04 06

1337279
CFE: 26.13.25
18, 25, 28
SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS GOODS CO., LTD., Jiangtou
Industrial Zone, Chendai Town, Jinjiang City 362211 Fujian (CN)
2016 10 28
2017 04 24
2017 04 06
1337306
PRECIOUS PEARL
Coty Geneva SA Versoix,
Chemin de la Papeterie 1 CH-1290 Versoix (CH)
2017 01 20
2017 04 24

3
2017 04 06

1337330
Best Buddies
9, 28
adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp (DE)
2016 06 16
2017 04 24
2017 04 06
1337344
jarda
CFE: 27.05.01
2, 3, 18, 20
Ritter Products AG, Dägermoos 5 CH-5015 Erlinsbach / SO (CH)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1337401
LONGJIA
CFE: 03.07.17, 26.01.05, 27.05.01
12
Ningbo Longjia Motorcycle Co.,Ltd,
Zonghan Industry Zone, Cixi City Zhejiang Province (CN)
2016 12 05
2017 04 24
2017 04 06
1337439
S OPSO
CFE: 26.01.18, 27.05.01
9
Shenzhen OPSO Technology Co., Ltd, Floor 2&3, Building#3,
Binxianghua Industrial Park, No.7 Huada Road, Shitou Ridge,
Longhua New District Shenzhen, Guangdong Province (CN)
2017 01 19
2017 04 24
2017 04 06
1337442
OPTIMUS
CFE: 27.05.17
Xu Meihua, Group 3, Laishan Village,
Chi’an Town, Yiwu, Jinhua Zhejiang Province (CN)
2016 12 12
2017 04 24

8
2017 04 06

1337521
STOLOTO
CFE: 02.01.08, 26.01.03
41
Joint Stock Company „Torgovyi Dom „Stoloto”,
Volgogradsky prospect, 43 korpus 3, RU-109316 Moscow (RU)
2016 12 27
2017 04 24
2017 04 06
1337522
CFE: 26.05.04, 26.07.15
5
EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2016 10 27
2017 04 24
2017 04 06
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1337523
DELUNE
18
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „WINER”,
ul. Aviatsionnaya, 66, RU-123182 Moscow (RU)
2016 12 19
2017 04 24
2017 04 06
1337610
VIGNETO DI MONTAGNA
33
SOCIEDADE AGRÍCOLA D. DINIZ, S.A.,
MONTE DA RAVASQUEIRA P-7040-121 ARRAIOLOS (PT)
2017 01 30
2017 04 24
2017 04 06
1337659
PRESTOLASA
BIOFARMA, Société par actions simplifiée,
50 rue Carnot F-92284 SURESNES cedex (FR)
2016 12 22
2017 04 24

5
2017 04 06

1337664
SILICION
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
Société en Commandite par Actions, 12 Cours Sablon F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR)
2016 12 16
2017 04 24
2017 04 06
1337665
REGENION
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN,
Société en Commandite par Actions, 12 Cours Sablon F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR)
2016 12 16
2017 04 24
2017 04 06
1337673
DIFFI boom
CFE: 27.05.10
28
Baby Toys Group Limited Liability Company,
str. Julian Smulikowski 1/3, office 1 PL-00-389 Warsaw
2016 08 01
2017 04 24
2017 04 06
1337680
SASPG
CFE: 26.04.16, 26.11.13
7
Sichuan Air Separation Plant (Group) Co. Ltd,
239# Jianshezhong Road Jianyang Sichuan Province (CN)
2016 07 28
2017 04 24
2017 04 06
1337686
S
CFE: 26.02.07, 26.11.21, 27.05.21, 29.01.13
21
Dehua County Hongshun Ceramics Co., Ltd., Kuidou Village,
Sanban Town, Dehua County, Quanzhou City 362000 Fujian
Province (CN)
2016 10 11
2017 04 24
2017 04 06
1337871
CFE: 26.13.25
6, 7
CO.STAMP S.R.L., Via Verdi, N° 6 I-23844 SIRONE (LC) (IT)
2016 08 10
2017 04 24
2017 04 06
1337884
HAOHUA
CFE: 27.05.02
12
Shandong Haohua Tire Co.,Ltd., Houzhen Industry Zone,
Shouguang City, Weifang City Shandong Province (CN)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1337935
AVIQUEST
9, 35, 44
MERIAL, Société par actions simplifiée, 29 avenue Tony Garnier
F-69007 LYON (FR)
2016 12 15
2017 04 24
2017 04 06
1338071
LION ELECTRONICS
CFE: 01.15.05, 03.01.16, 27.05.02, 29.01.12
Oleksandr Voychyshen,
Korolova Str., 85, building 3, flat 27 Odesa 65122 (UA)
2017 01 26
2017 04 24

34
2017 04 06

1338134
CFE: 28.03.00
7
Jiangsu Leili Motor Co., Ltd., 19 Qianjia Tang Road, Yaoguan Town,
Wujin District, Changzhou City Jiangsu Province (CN)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1338136
ZODIAC WHEEL
CFE: 01.03.20, 27.05.01, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 24

9, 28
2017 04 06
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1338191
Relaxglasses
9
Eduard Martin Baldinger, Zeughausstrasse 45 CH-8004 Zürich (CH)
2016 11 15
2017 04 24
2017 04 06
1338192
MFT
9
Endress+Hauser Flowetec AG, Kägenstrasse 7 CH-4153 Reinach (CH)
2016 11 21
2017 04 24
2017 04 06
1338207
SECRETS OF ALCHEMY
CFE: 27.05.01, 29.01.14
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 24
2017 04 06
1338212
IMMOFINANZ SPACE TO SUCCEED
35, 36,
37, 39, 40, 42
IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 11 A-1100 Wien (AT)
2016 08 05
2017 04 24
2017 04 06
1338213
Majestic Forest
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 24
2017 04 06
1338214
SUPREME HOT
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 24
2017 04 06
1338215
ROYAL SECRETS
CFE: 24.09.05, 25.01.06, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa”
Str. 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
2016 07 28
2017 04 24
2017 04 06
1338245
BIRELL
CFE: 25.01.15
32
Carlsberg Breweries A/S,
Ny Carlsberg Vej 100 DK-1799 Copenhagen V (DK)
2016 11 02
2017 04 24
2017 04 06
1338269
BROW SHAKE
3
Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 4E 56116 Mainz (DE)
2017 01 18
2017 04 24
2017 04 06
1338318
EASY NAILS Fast & Fruity
CFE: 27.05.09
3
NOVAK’S International s.r.o.,
Smetanova 1368 CZ-765 02 Otrokovice (CZ)
2016 08 26
2017 04 24
2017 04 06
1338395
Osteo Aktiv
3, 5
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7 71034 Böblingen (DE)
2016 12 20
2017 04 24
2017 04 06
1338414
KEMFLO
CFE: 01.15.15, 27.03.12, 27.05.01
11
Kemflo (Nanjing) Environmental Technology Co., Ltd.,
No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development Zone 211106 Nanjing (CN)
2016 06 12
2017 04 24
2017 04 06
1338434
ONE SCREEN
9
NEXANS, Société anonyme,
8 rue du Général Foy F-75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT (FR)
2016 12 23
2017 04 24
2017 04 06
1339963
ARKLED
CFE: 27.05.01
9
WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO.,LTD, NO.2, Wei Er RD,
Golden Zhangzhu Industrial Park, Yixing City Jiangsu Province (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340009
HABIFAC
5
PEKANA-NATURHEILMITTEL GmbH,
Raiffeisenstraße 15 88353 Kißlegg (DE)
2017 01 06
2017 05 08
2017 04 20

Nr 1/2018

1340061
G-Base
CFE: 27.05.03, 29.01.12
1, 4
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Galernaya Ul, 5, Lit A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2016 12 21
2017 05 08
2017 04 20
1340119
YUNDA
CFE: 27.05.01
39
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD,
No. 350 East Chengzhong Road, Qingpu District Shanghai (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340120
uda
39
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD, NO. 350 EAST
CHENGZHONG ROAD, QINGPU DISTRICT SHANGHAI (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340197
CFE: 28.05.00
33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
ul. Kazintsa d. 52a, k. 22 220099 Minsk (BY)
2016 09 12
2017 05 08
2017 04 20
1340198
CFE: 28.05.00
33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
ul. Kazintsa d. 52a, k. 22 220099 Minsk (BY)
2016 09 12
2017 05 08
2017 04 20
1340216
KEMAS NET
6, 9, 37, 42
KEMAS Gesellschaft für Elektronik, Elektromechanik, Mechanik und
Systeme GmbH, Wüstenbrander Straße 9 09353 Oberlungwitz (DE)
2016 12 05
2017 05 08
2017 04 20
1340319
CORK4U BY AMORIM
19
CORTICEIRA AMORIM-FRANCE,
19 RUE DE LASSERENS F-47230 LAVARDAC (FR)
2016 12 23
2017 05 08
2017 04 20
1340358
COSTAMP
CFE: 26.13.25, 27.05.01
6, 7
CO.STAMP S.R.L., Via Verdi, N° 6 I-23844 SIRONE (LC) (IT)
2016 08 10
2017 05 08
2017 04 20
1340620
Duble
CFE: 27.05.01, 29.01.01
6, 7, 11
Nanjing Duble Metal Equipment Engineering Co., Ltd., No.8
Debang Road, Dongshanqiao Industry Park, Jiangning Economic
Development Zone, Jiangning District, Nanjing Jiangsu (CN)
2016 04 29
2017 05 08
2017 04 20
1340642
CFE: 05.07.13, 26.04.15, 29.01.01
3
Oxalis Brands Limited, Ltd, Cooper House 3p1, 2 Michael road
LONDON SW6 2AD (GB)
2016 11 23
2017 05 08
2017 04 20
1340727
Leili
CFE: 26.01.18, 28.03.00
7
Changzhou Leshi Leili Motor Co., Ltd., 19 Qianjia Tang Road, Yaoguan
Town, Wujin District, Changzhou City Jiangsu Province (CN)
2016 04 29
2017 05 08
2017 04 20
1340754
HERBA
CFE: 05.03.13, 27.05.02, 29.01.12
5, 30
Žito prehrambena industrija d.o.o.,
Šmartinska cesta 154 SI-1000 Ljubljana (SI)
2016 11 04
2017 05 08
2017 04 20
1340765
SHENGKAI
CFE: 28.03.00
19
SHANDONG SHENGKAI PETROCHEMICAL CO., LTD.,
Dongying Western Suburbs Industry Development Base, Beier
Road West, Dongying Shandong (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
1340769
WQ
CFE: 27.05.17
19
Jiangsu Jifu New Material Co., Ltd, No. 15 Zhejiang Rd., Siyang
Economic Development Zone Jiangsu (CN)
2016 12 20
2017 05 08
2017 04 20
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1340814
Mlove
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen See Me Here Electronic Co., Ltd, 3-4th Floor, Building D
and 4th Floor Building A1, TongFuYu Industrial Park, XiXiang Town,
Baoan District, Shenzhen City 518102 Guangdong Province (CN)
2017 01 23
2017 05 08
2017 04 20
1340825
AEE
CFE: 27.05.11
12
SHENZHEN AEE TECHNOLOGY CO.,LTD, 10B-1, Block B, Modern
Window Building, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen (CN)
2017 02 02
2017 05 08
2017 04 20
1340866
optiswiss original since 1937
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9
Optiswiss AG, Lyon-Strasse 26 CH-4053 Basel (CH)
2017 02 09
2017 05 08
2017 04 20
1340994
ALFABIT
CFE: 26.11.02, 27.05.11, 29.01.12
19, 35, 39
Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1 RU-115035 Moscow (RU)
2017 02 16
2017 05 08
2017 04 20
1341001
CICI
31
Tekro, spol. s r.o., Višnová 2/484 CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2016 05 05
2017 05 08
2017 04 20
1341002
SECURITY
31
Tekro, spol. s r.o., Višnová 2/484 CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2016 05 05
2017 05 08
2017 04 20
1341042
boost my body
5, 30, 32
Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110 CH-8738 Uetliburg (CH)
2016 12 29
2017 05 08
2017 04 20
1341051
ESTROFREE-100
5
Stragen Pharma S.A.,
Chemin du Pré-Fleuri 3 CH-1228 Plan-Les-Ouates (CH)
2017 02 15
2017 05 08
2017 04 20
1341055
Lynx AUDITION
CFE: 26.03.23, 26.04.18, 26.11.12, 29.01.13
9, 10, 35, 41, 42, 44, 45
KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves, Avenue de Paris F-78550 BAZAINVILLE (FR)
2016 05 26
2017 05 08
2017 04 20
1341074
TIME
CFE: 27.05.17
1
Zhejiang Time New Material Co., Ltd., Bankeng silkworm field,
Yongfeng town, Linhai city Zhejiang province (CN)
2016 03 16
2017 05 15
2017 04 27
1341114
Tigres
CFE: 03.01.04, 27.05.01
24, 25, 28, 39
Paduka Serhii Borysovych,
vul. Yaroshchuka, 4/4, m. Lutsk Volynska obl. 43000 (UA)
2016 12 14
2017 05 15
2017 04 27
1341115
CONVER
CFE: 27.05.01
2, 9, 11
PUGACH ANDRIY HRYHOROVYCH,
prospect Pravdy, 1, kv. 109 m. Kharkiv 61022 (UA)
2016 12 08
2017 05 15
2017 04 27
1341158
BLACK HORSE
33
EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVORNOST
„FINANSKONSULT”, „ALTZEKO” str. 16 BG-4000 PLOVDIV (BG)
2017 01 06
2017 05 15
2017 04 27
1341189
S-TELL
CFE: 27.05.17
9, 35, 38
PUGACH ANDRIY HRYHOROVYCH,
prospect Pravdy, 1, kv. 109 m. Kharkiv 61022 (UA)
2016 12 08
2017 05 15
2017 04 27
1341245
VIDAL ESTATE
33
VILLA MARIA ESTATE LIMITED,
118 Montgomerie Road, Mangere Auckland 2022 (NZ)
2016 12 15
2017 05 15
2017 04 27
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1341313
Lynx
CFE: 26.03.23, 26.04.18,
26.11.12, 27.05.10, 29.01.13
9, 10, 35, 41, 42, 44, 45
KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves, Avenue de Paris F-78550 BAZAINVILLE (FR)
2016 05 26
2017 05 15
2017 04 27
1341336
GRAND LINE
CFE: 07.01.24, 27.03.01, 27.05.17, 29.01.12
6, 17, 19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Proizvodstvennoe obedinenie «METALLIST»,
Kievskoe sh., 35, g. Obninsk RU-249037 Kaluzhskaya obl. (RU)
2016 11 24
2017 05 15
2017 04 27
1341337
GREE
CFE: 26.01.16, 27.05.01
12
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Jinji West Road,
Qianshan Zhuhai Guangdong (CN)
2016 12 27
2017 05 15
2017 04 27
1341381
CFE: 14.01.18, 14.03.20,
26.04.03, 28.05.00, 29.01.12
ООО «SPK-STYK», Zaschitnaya st.,
28, RU-654034 Novokuznetsk, Kemerovo region (RU)
2016 08 17
2017 05 15

6, 7
2017 04 27

1341425
GREAT SCOT
33
EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
„FINANSKONSULT”, „Altzeko” str. 16 BG-4000 PLOVDIV (BG)
2017 01 17
2017 05 15
2017 04 27
1341470
FZSoNick
CFE: 24.17.05, 26.04.02, 26.11.02, 27.05.11, 29.01.12
FZSONICK SA, Via Laveggio, 15 CH-6855 Stabio (CH)
2016 11 11
2017 05 15
1341481
homara
CFE: 25.01.19, 27.05.24, 29.01.12
ROLLER GmbH & Co. KG,
Willy-Brandt-Allee 72 45891 Gelsenkirchen (DE)
2016 12 15
2017 05 15

9
2017 04 27
20, 24, 27, 35
2017 04 27

1341595
OTHERWISE
9, 35, 36, 38, 41, 42
AMALFI, 39/41 rue de la Chaussée d’Antin F-75009 PARIS (FR)
2016 10 17
2017 05 15
2017 04 27
1353348
FOLIESEN
Wolfram Jacobs, Bachstraße 11 58675 Hemer (DE)
2016 02 20
2017 07 24

16, 17
2017 07 06

1358314
ALLDOO
CFE: 27.05.01
7
YUEQING ALLDOO MICROPUMP CO.,LTD., No. 3 Tongxing Road,
Yuecheng Songhu Industrial Area, Yueqing City, Wenzhou 325600
Zhejiang (CN)
2016 02 05
2017 08 21
2017 08 03
1358551
EFFICIENT ESTHETICS
CFE: 27.05.10
5, 10, 11
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan (LI)
2016 04 06
2017 08 21
2017 08 03
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego
przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych,
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej
rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
965329
perla
CFE: 27.05.17
21
PETRA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI, SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, MERKEZ MAH. ENGIN SOKAK NO: 6 AVCILAR,
İSTANBUL (TR)
2013 04 09
2013 07 22
2013 06 13
972848
PRINCESS
5
CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H., INDUSTRIEZEILE 6
A-2100 LEOBENDORF (AT)
2014 07 02
2015 10 31
2014 12 25
1011048
HYDROMX
CFE: 01.15.15, 26.11.13, 29.01.12
1
HYDROMX INTERNATIONAL KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Beylikdüzü, Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Sanayi Sitesi
36., Cadde No: 5/45 Beylikdüzü, Istanbul (TR)
2015 11 25
2016 02 15
2016 01 07
1141823
VoluMax
9
CARL ZEISS AG, CARL-ZEISS-STRASSE 22 73447 OBERKOCHEN (DE)
2012 10 04
2013 02 18
2013 01 03
1209063
PROTIEXPRES
5, 35
EL CAMINO VERDE S.R.O., KE KOULCE 919/7 CZ-150 00 PRAHA 5 (CZ)
2013 12 03
2014 09 01
2014 07 17
1226659
MY GYM
CFE: 02.01.23, 26.04.09, 27.05.07, 27.05.17, 29.01.13
41
MY GYM VERWALTUNGS GMBH,
ALPENSTRASSE 95-97 A-5020 SALZBURG (AT)
2014 07 15
2015 01 19
2014 12 11
1241150
Hiteker
9
JIANGSU HITEKER CO., LTD., NO. 11 XIN KE SI ROAD, HI-TECH
DEVELOPMENT ZONE, PUKOU DISTRICT, NANJING JIANGSU
PROVINCE (CN)
2014 09 15
2015 05 11
2015 04 02
1246990
Black Marlin ANGELING CLUB
CFE: 03.09.05, 26.01.15, 29.01.13
25
ADNAN SEDEF, A. NAZIF GÜRMAN MAH. KERESTECILER SITESI
FATIH CAD. GÜLSEVER SOKAK NO: 12/34 MERTER İSTANBUL (TR)
2014 09 09
2015 07 06
2015 05 21
1250718
GREE
9
GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku Tokyo 106-6112 (JP)
2014 12 17
2015 07 20
2015 06 11
1257501
EDEN GARDEN
CFE: 05.01.11, 25.03.07, 27.05.01
1, 31, 35
AROS-osiva s.r.o., Trousilova 1066/1 CZ-182 00 Praha 8-Kobylisy (CZ)
2015 03 09
2015 09 14
2015 07 30
1264060
ZENITH
CFE: 26.03.01, 27.05.11, 29.01.12
7
ZENITH Maschinenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Zenithstr. 1 57290 Neunkirchen (DE)
2015 03 13
2015 10 26
2015 09 10
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1264212
GREE
41
GREE, Inc.,
10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku Tokyo 106-6112 (JP)
2014 12 17
2015 10 26
2015 09 10
1265749
CHOLLEY PHYTOCELL
3
CHOLLEY SA, Centro Serrafiorita,
via Cantonale CH-6915 Lugano (Pambio-Noranco) (CH)
2015 06 24
2015 11 09
2015 09 24
1267095
WILD RAM
VP BRANDS INTERNATIONAL SA,
5 Dunav Blvd. BG-4003 Plovdiv (BG)
2015 05 15
2015 10 13
1267096
GOLD RAM
VP BRANDS INTERNATIONAL SA,
5 Dunav Blvd. BG-4003 Plovdiv (BG)
2015 05 15
2015 10 13
1270482
FT FASHION TELEVISION
CFE: 27.05.17
Fashion Television International S.A.,
35a, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg (LU)
2015 06 01
2015 12 07
1273908
platinum by JUPITER
CFE: 27.05.10, 29.01.12
Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313 32052 Herford (DE)
2015 08 20
2016 01 04
1277722
GOLDEN TIGER
CFE: 03.01.04, 27.01.01, 28.03.00
XUZHOU GOLDEN TIGER TOOLS MAKING CO.,LTD,
Nianzhuang Town of Pizhou Jiangsu (CN)
2015 10 19
2016 01 18
1279407
Lizard
CFE: 03.11.10, 27.05.01, 29.01.12
Yehorchenkov Dmytro Eduardovych,
vul. Poliova, 2, bud 24.
s. Hora, Boryspolskyi r-n Kyivska obl. 08324 (UA)
2015 08 03
2016 02 01

33
2015 10 01
33
2015 10 01
38, 41
2015 10 29
18, 24, 25
2015 11 19
8
2015 12 10
18, 25, 35

2015 12 17

1285810
PEARL
1
HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf (DE)
2015 12 11
2016 03 14
2016 02 04
1286830
LEGATE nobilitas obligat
CFE: 03.07.01, 19.03.03, 24.11.01, 29.01.12
34
OPENMARK LIMITED,
19 Waterfront Drive, PO Box 3540 Road Town, Tortola 1110 (VG)
2015 07 06
2016 03 29
2016 02 11
1291681
FRATELLI
CFE: 28.05.00
33
LIMITED LIABILITY COMPANY „FRATELLI CONSORTIUM”,
Lustdorfska doroga 140 A Odesa 65114 (UA)
2015 12 16
2016 04 25
2016 03 10
1298273
ELITE
CFE: 26.04, 29.01
19, 27
UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3 B-8710 WIELSBEKE (BE)
2016 01 26
2016 07 04
2016 05 26
1298274
VAS
Volkswagen Aktiengesellschaft,
Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg (DE)
2016 02 03
2016 07 04

6, 7, 8, 9, 37
2016 05 26

1308761
GABRIELE PASINI
CFE: 26.04.18, 27.05.24
25
YÜCEL AYDINLIK, Fatih Cd. Gülsever Sk. Emek Çarşı No:12/59
Merter İstanbul (TR)
2016 02 16
2016 10 24
2016 09 15
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

35
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 215265 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 222944 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: na stronie tytułowej
jest „WIESŁAW GUTOWSKI, Płock, PL” a powinno być „WIESŁAW GUTOWSKI, Pułtusk, PL”.
(B1) 225567 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 226561 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(T3) 2262527 Postanowiono tłumaczenie ponownie opublikować.

(B1) 216662 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH

(B1) 217832 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(Y1) 68261 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 217922 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(Y1) 69127 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 220445 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(Y1) 69172 Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(B1) 220586 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: jako uprawniony
wskazany jest “OCHOCKI MAREK DREW-MARK, Hanulin, PL” a powinien być “OCHOCKI ŁUKASZ DREW-MARK, Hanulin”.

H. OGŁOSZENIA
36
OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI I PRAW OCHRONNYCH
NA WZORY UŻYTKOWE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy (twórców),
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z patentu oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju, tytuł wynalazku (wzoru
użytkowego). Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
PATENTY
B1 (11) 0645
(21) 323621
(22) 1997 12 11
(51) F42C 11/06 (2006.01)
F42C 14/08 (2006.01)
F42C 15/40 (2006.01)
F42C 17/04 (2006.01)
F42C 19/06 (2006.01)
(72) Ireneusz Plebankiewicz, Janusz Śliwiński, Mirosław Rozin
(73) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław (PL)
(54) Układ elektroniczny zapalnika do min przeciwpiechotnych

37
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 210126
2007 11 19
12/2011
(-)
2017 10 06
Sposób otrzymywania pochodnych kwasu O-acylowinowego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa
(B1) 224564
2013 10 24
01/2017
(-)
2017 10 03
Redlica, zwłaszcza do rzędowych siewników pneumatycznych
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

416

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 227777
2014 03 21
01/2018
(10%) 2017 09 05
Biodegradowalne hydrofilowe mikrocząstki na bazie pochodnych
skrobi i sposób otrzymywania biodegradowalnych hydrofilowych
mikrocząstek na bazie pochodnych skrobi
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227778
2014 12 08
01/2018
(-)
2017 09 27
Sposób określania dynamiki koalescencji pęcherzyków gazowych
formujących się w uwodnionych mieszaninach zawierających białka glutenowe, zwłaszcza w cieście pszennym
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-280 Lublin
(B1) 227779
2015 08 03
01/2018
(10%) 2017 09 05
Sposób wytwarzania samoprzylepnej taśmy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227780
2015 04 21
Łącznik trzpienia wzbudnika
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

01/2018

(-)

2017 09 11

(B1) 227856
2012 10 24
01/2018
(10%) 2017 07 20
Nowy związek metaloorganiczny typu MOF oraz sposób otrzymywania nowego związku typu MOF
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227857
2013 08 23
01/2018
(10%) 2017 10 04
Sposób badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie i urządzenie do badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227858
2013 10 31
01/2018
(10%) 2017 10 23
Sposób sterylizacji przypraw
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227859
2013 12 17
01/2018
(10%) 2017 10 09
Schładzacz napojów, zwłaszcza do mleka, i chłodziarka do napojów, zwłaszcza do mleka
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227860
2015 04 29
01/2018
(10%) 2017 07 26
Sposób wytwarzania celulozy bakteryjnej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 227861
2013 04 19
01/2018
Przetwornik cyfrowo-analogowy
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Nr 1/2018
(-)

2017 10 16

(B1) 227862
2013 04 25
01/2018
(-)
Logarytmiczny przetwornik analogowo-cyfrowy
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2017 10 16

(B1) 227863
2014 01 30
01/2018
(-)
2017 09 27
Sposób otrzymywania uniwersalnego dodatku do żywności do
stabilizacji tekstury albo zagęszczania, zwłaszcza z wytłoków jabłkowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-280 Lublin
(B1) 227864
2015 03 26
01/2018
(-)
2017 09 27
Miernik TDR do pomiaru parametrów dyspersyjnych materiałów
porowatych w szczególności gleby
INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-280 Lublin
(B1) 227865
2014 07 21
01/2018
(-)
2017 10 02
Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji
wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
(B1) 227866
2015 02 27
01/2018
(-)
2017 09 28
Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów
mikroelektronicznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 227867
2015 05 11
01/2018
(-)
2017 09 26
Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 227889
2015 05 19
01/2018
(10%) 2017 09 29
Sposób wytwarzania dyspergowalnej w wodzie etykiety samoprzylepnej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227890
2015 12 07
01/2018
(10%) 2017 10 09
Samoprzylepna taśma na bazie kleju silikonowego i sposób wytwarzania samoprzylepnej taśmy na bazie kleju silikonowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 1/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 227891
2016 01 07
01/2018
(10%) 2017 09 29
Sposób wytwarzania fotoreaktywnych, sieciowanych promieniowaniem UV silikonowych klejów samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 227892
2016 02 11
01/2018
(10%) 2017 09 29
Rozpuszczalnikowy klej samoprzylepny do polepszenia przyczepności opon samochodowych do podłoża podczas startu samochodu, zwłaszcza wyścigowego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 69658
2015 04 13
Filtr pasmowo przepustowy
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

01/2018

(-)

2017 09 29

417

(T3) 2331547
Związki pirolopirymidynowe jako inhibitory CDK
DPO.0481 2017 11 28
Novartis AG, BASEL, Szwajcaria
Astex Therapeutics Ltd., CAMBRIDGE, Wielka Brytania
EU/1/17/1221 2017 08 22 KISQALI - RYBOCYKLIB
(B1) 227576
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca inhibitor reniny, zestaw
oraz zastosowanie
DPO.0482 2017 12 01
Noden Pharma DAC, DUBLIN, Irlandia
EU/1/08/491/001 DO 080 2009 01 16 RASILEZ HCT - ALISKIRENU
HEMIFUMARAN / HYDROCHLOROTIAZYD
58935 01-04 2008 10 28 RASILEZ HCT
(T3) 2041177
Przeciwciała o wysokim powinowactwie przeciw ludzkiemu
receptorowi IL 6
DPO.0483 2017 12 05
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., TARRYTOWN, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1196 2017 06 23 KEVZARA - SARILUMAB

38

39

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

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) 2548560
Kompozycje i sposoby modulowania splicingu SMN2
DPO.0477 2017 11 10
Biogen MA Inc., CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone Ameryki
COLD SPRING HARBOR LABORATORY, COLD SPRING HARBOR,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1188 2017 05 30 SPINRAZA - NUSINERSEN
(T3) 1910395
Kompozycja i sposób modulacji splicingu SMN2
DPO.0478 2017 11 10
COLD SPRING HARBOR LABORATORY, COLD SPRING HARBOR,
Stany Zjednoczone Ameryki
Biogen MA Inc., CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1188 2017 05 30 SPINRAZA - NUSINERSEN
(T3) 2344130
Kompozycje farmaceutyczne do miejscowego stosowania
DPO.0479 2017 11 15
Ferrer Internacional, S.A., BARCELONA, Hiszpania
24323 2017 10 12 DUBINE
ES/H/414/1/DC 2017 05 19 DUBINE
(T3) 2608805
Trwałe preparaty antygenów rLP2086 Neisseria meningitidis
DPO.0480 2017 11 22
Wyeth LLC, NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1187 2017 05 24 TRUMENBA - SZCZEPIONKA PRZECIWKO MENINGOKOKOM Z GRUPY B (RE.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
222944 W WUP nr 9/2016 na stronie 2487 w łamie prawym, wiersz
2 od dołu, jest:
(72) GUTOWSKI WIESŁAW, Płock (PL)
Powinno być:
(72) GUTOWSKI WIESŁAW, Pułtusk (PL)
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
182521 w WUP nr 02/2008 na stronie 354 w łamie prawym, wiersz
35 od dołu podano numer i datę pierwszego zezwolenia
na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który
zezwolenie wydał.
Jest: (93) 11.11.2003, EU/1/03/262/001-006, Komisja Wspólnot Europejskich
Powinno być: (93) 13.11.2003, EU/1/03/262/001-006, Komisja Wspólnot Europejskich
182521 w WUP nr 02/2008 na stronie 354 w łamie prawym, wiersz
31 od dołu podano czas trwania dodatkowego prawa
ochronnego.
Jest: (94) 13.12.2014 - 11.11.2018
Powinno być: (94) 13.12.2014 - 13.11.2018
ZNAKI TOWAROWE
119 162 w WUP nr 06/2000 r. na str. 906 w łamie lewym, wiersz 38
umieszczono błędnie nazwę znaku towarowego
Jest: ALFA
Powinno być: sealed air
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